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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti üIés ĺdőpontiaz f076. ápľilis 7. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Kiizbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Ön-
kéntes Tíizo|tő Egyesü|et részére nyújtott támogatás felhasználásáľól szó|ó beszámoló
elfogadására
A napiľendet qyý/zárt iilésen kell tárgya|ĺi, ahatározat elfogađásához egyszeru szavazat-
többség szükséges.

ElorÉszÍro szpRvpzpľl pcysÉc: polcÁRvĺpSTER] KABINET
nĺ

KÉszÍľpľľE: rórľI1íl,ĺnĺ \ĺ /T)llvlEŕ\ 
\y/ 

l 
l

PÉNzÜc yl FEDEZETET lcÉNyel/NtMlg]iNytI-, l cezoLÁs : ł o .^-.
U

JocIroNrRoLL: J". '.---) ý .

BpľpRĺeszrÉsnp A LKALMAS :

D,q'NA,oA,-RlvÁn EolNa
sr,cvzó rrłnľos ľÁvoLĺ-ÉľÉeEN . \j-'',Nl;;"ä;ą\

?V, . oŔ. MÉszÁR Enlrn,
x,rc.cvzo

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi x
Emberĺ Eľőfoľľás Bizottság véIeményezi X

Hatttr ozati jav as|at a bizot1ság sztrrŕr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képvi sel o -te stül etnek az előteľi es ztés me stáreyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

A Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXX' törvény (továbbiak-
ban: Mötv.) 13. $ (1) bekezdés 17. ponda szeľint helyben biztosítható kozfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat a település közbiztonságának biztosításában történő
közľenrűködés.
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A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a20I5,
évi koltségvetésről szőIő 612015. (II.20.) önkormanyzatircndelete a2015. évľe 3.000.000 Ft
támogatást biztosított kozfeladat ellátására a Jőzsefvárosi Kĺjzbiztonsági Polgárőľség és Ka-
tasztróÍävédelmi onkéntes't.rĺzoltó Egyesület (továbbiakban: Polgáľőrség) részére.

A 2015. június 29-án létľejött Támogatásí szerződés 3. pontjanak értelmében a szerzóđés 2.

pontja szerinti célok elérése érdekében Támogató a Támogatottnak 3.0000'000 Ft, azazHá-
rommillió foľint összegű támogatást nyrijt, melybol 2'200.000 Ft műktjdési célú, 800.000 Ft
felha|mozási célti.

A Polgáľőľség elnöke elkészítette a 2075' évre nyújtott ttmogatźs felhasználásáról szóló
pénzigyi beszámolóját, mely az előterjesztés I. szćm,ĺmellékletét képezi.

A pénzügyi beszámolő alapján megállapítható, hogy a Polgárőľség atészére nyújtott támoga-
tást működéséľe, tevékenysége gyakorlása céljából a helyi közbiztonság megteremtése, fo-
lyamatos javítása érdekében használta fel.

2)

A Polgaľőľség elnĺike elkészítette a2015' évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját,
amely jelen előterjesztés 2. sztlmu mellékletét képezi'

A szakmai beszámoló a|apján is megállapíthatő, hogy a Polgaľőľség a rendőrséggel és az

ĺinkormanyzatta| egyittműkodve jelentős szeľepet vállal a kerületi közrend és közbiztonság
megteremtésében.

Javasolom az Egyesĺilet részére nyújtott támogatás fe|hasznźtlásáról szóló pénzugyi és szak-
mai beszámolónak az e|ťosađását.

il. A beteľjesztés indoka

Az onkoľmtnyzat és a Polgaľőľség között 2013. április. 12. napján létľejott Együttműködési
megállapodás 6. pontja énelmében a Polgaľőrség minden év április 30. napjźlig köteles az

elmúlt évi munkáj árőI, va\amint a támogatás felhasználásáról íľásban beszámolni a Képvise-
lő-testiilet felé.

ilI. A dłintés célja' pénzügyi hatása

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

fenntaľtása éľdekében kifejtett eddigi tevékenységérő| sző|o szakmai, és a tevékenységéhez
nyújtott támogatás ťe|hasznáIásáról szóló pénzngyi beszámolóját. A döntés pénzügyi ťeďeze-

tet nem igényel.

Iv. Jogszabályĺ kłirnyezet

A Képviselő-testület dontését a Magyarorsztry helyi onkormányzatairő| szőIő 2011. évi

CLXXXX. ttirvény 41. $ (3) bekezdése és a 107' $-a alapján hozzameg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az a|ábbihatározatijavaslat elfogadását.
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Ha'rÁnoz.ł,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiĺlet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Józsefuáľosi Kĺjzbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes
Tuzo|tő Egyesület elnokének ahatáĺozat Í. számu mellékletét képező pénzügyi be-
számo|őját af015. évitámogatás felhaszná|ásárőI, és a határozat2. számú mellékletét
képező, műkö dé sre vonatkozó szakmai be számo lót.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. ápri|is 7 .

A diintés végrehaj tá sát v égző szew ezeti egység: Polgárm esteľi Kabin et

Budapest, 20I 6. mźrcius f9 .

Tcirvényességi ellenoľzés :
Danada-fumán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

. 1,, ^ fk ,,,(fu-Vtžq. dr,Mészáľ Erika (
a|jegyzó
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l őzsefv áľo si Közh i zton sá gi Pol gá ľő ľség é s Ka ta s z,tr (lfav éd eI m i
önkéntes Tűzoltó Egyesület

pÉtvzÜcYl BEszÁMoto

a | őzsefuáro s i ö nko ľm ány zat Ké pvis el ő. te sttilete által 2 o I5 . évre
nyúitott támogatás felhaszn á|ásár ő|

Budapest, 2016. március 23.

Készítette: Kaiseľ |őzsef elnök
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Pénziigyi beszámoló

A Józsęfuárosi Kcjzbizonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület
(a továbbiakban: Polgárőrség) tészéte a Jőzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete a
2015. évi költségvetéséľől sző|ő 6lf015.(II.20.) ĺinkormanyzati rendelrete szerint 3.000.000 Ft
összegiĺ támogatást nyújtott, mely összegből 2.200.000 Ft műkĺidési célú, 800.000 Ft
fę|ha|mozási célú.

A támogatás összege a létrejött Támogatási szerzođés alapján mrĺködési (személyi
juttatásának, dologi kiadásának) finanszírozási céIra, képzésre és felhalmozási cé|ra

fordítható.

20|5. évben a Polgáľőrség, mint ahogy a szakĺnai beszámoló is mutatja kiemelkedően aktív
tevékenységet végzett. A Polgárőrség Iétszáma 2013. évben 42 fő vo|t,2014. évre 53 főľe,
2015. évben 60 főre emelkedett. A Polgárőrségnél30 Íő diák lát el kozösségi szolgálatot.

A polgáľőľĺjk 2015. évben 9 274 szolgá|ati órát teljesítettek Józsefuĺĺros közbiztonsága
érdekében, ęz az őraszźlm főváľosi viszonylatban továbbra is jelentős. Ki kell hangsúlyozni
ań" a téný, hogy a Polgárőrségünk tagsai a feladataikat ĺjnkéntesen, ellenszo|gá|tatás nélkül
végzik, ezéľt velfü szemben táľsadalmi kcjvetelményként csak a fe|adat ellátásának színvonala
és minő ség e tźlmaszthatő.

A Képviselő-testĹilęt elé terjesztett szakmai beszĺĺmoló részletesen tarta|mazza azon
feladatokat, amelyeket a Polgárőrség 2015. évben végrehajtott, az abban fę|vázo|t
eredmények eléréséhez nagyban hozzźljáru|t az onkoľmányzat áItal biztosított pénzügyi
forrás.

A Polgárőrség gazđtikodásában 2015. évben is az onkormányzat által biztosított mfüödési
támogatás vo|t az, amely megalapozta a tevékenységtink végzéséhez szfüséges anyagi
feltételeket. Az onkoľmányzat által nyújtotttámogatás teljes összegére vonatkozó elszámolási
kötelezettségünknek a Tźĺmogattsí szerzódésben meghatározott módon, formában eleget
tettĹink.

A Józsefuarosi onkormányzat által nffitott támogatás felhasznźiźsárőI szőIő sztĺnsza|<l

kimutatás (elen beszámoló 4. oldala) ĺisszegszerűen taľtalmazza, hogy a tźtmogatást a
Polgaľőrség milyen céIra használta fel.

A támogatás tisszegéből a Polgárőrség jźtrórszolgáIat teljesítéséhez szĺikséges technikai
felszereléseket vásárolt. A Polgárőrség szo|gźiati gépjárművein évjáratuk és műszaki
állapotuk miatt folyamatosan javítási munkálatokat kellett végeztetnunk a bińonságos
közlekedés érdekében. A kĺjzösségi keľtben a Magdolna negyed program kiegészítéseként
kutya kennelt építettünk, mivel a Polgárőľség kutyás jaĺőrszo|gáIattal is erősíteni kívánja
gyalogos jétĺorszolgá|ataít a kerület tertiletén. Ezen kívti| az A||atvédőrség feladatainak
e||átásához is igénybe vehető.

A Polgárőľségről és a polgárőľi tevékenység szabályaiľól szóló tĺirvényben meghatérozott
alapfeladatok ellátásán kívül 2015. évben is nagy hangsúlý fektetttink tagjaink szakmai alap
és továbbképzésére, valamint gyakorlatok végrehajtására. Minden polgáľőľ rendelkezik az
országos Polgarőľ Szövetség tita| eIoírt a|apvizsgźna|.

A képzésre akatasztrőfavédelem és a ľendőrség több szakágarészéről éľkeztek előadók, akik
színvonalas elméleti és gyakoľlati felkészítést tartottak a polgáľőľöknek.
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Az intézkedés taktikai és jogi oktatás fontosságát szfüséges leginkább előtérbe helyeznĺink,
hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a polgáľőrség nem hatóság, és még csak hatósági jelleg
sem tulajdonítható tagjainak. A szolgálatban lévo polgárőr viszont olyan feladatokat ellátó
személy, akit fokozott jogi védelem illeti meg, mivel ebben az esetben ,,Kĺjzfeladatot ellátó
személy''-nek minősül.

Renđszeresen tartunk értekęzlęteket, ahol értékeljfü, elemezziik a munkánkat, szolgáIatbaĺ
szerzett tapasńaIatainkat megbeszéljük, és a jövĺíre ĺézve meglervezziik feladatairlkat. Az
önkormányzati támogatásból tudfuk a tavalyi évben ťtĺanszirozni ezen értekezletek,
rendezvények reprezentációs költségeit.

A Polgarőľség szabályos mfüödése érdekében igénybe vett szo|gźitatásokkal, így
könyveléssel, banki szolgá|tatással, adminisztrációs tevékenységgel kapcsolatos kiadások is
jelentős terhet ľóttak szeľvezettinkľe2015. évben is.

A Magdolna utcában lévő polgáľőr iroda 2015. évi folyamatos működtetését - szinte a hét
minden napján 8 órában múködik _ is a Józsefuáľosi onkormtnyzattźmlogatźsa biztosította.
A mar említett informatikai eszkozok, valamint irođaszerek, taknítőszerek, nyomtatványok'
egyéb felszeľelések vásarlása, fenntartása, lehetővé tette, hogy a po|gárőrrik rendezett
kĺlriilmények kĺjzött, és kiemelkedő szakmai színvonalon végezzék munkájukat. Jelentős
kiadást jelentett a tavalyi évben is a telefon szám|ák kiegyenlítése, hiszen polgárőrségünk 0-
24 őrában telefonos ügyeletet tart, és minden probléma megoldásában próbálja segíteni a
hozzáforđuló lakosokat. A köztizemi díjakkal kapcsolatos költségeket is az cjnkormáĺyzatí
támogatás összegéből fizettfü ki nagy ľészben.

Több esetben segítetttik a hatóságok CNAV, NNI' rendőľség) munkáját2015. évben. Egy-egy
közös akcióban 5-10 fővel is részt vettünk, volt mikor egy nap 8-10 órĺán keresztül
közremfüodťúnk a hatóságok munkájában. Ezękbęn az esetekben természetesen a polgárőrök
részére ellátást biĺosítottrrnk.

A kiadások jelentős részét a polgáľorautók fenntaľtása (üzemanyag költség, gépjármű
biztosítás, szęwizę|és stb.) j elentette.

A polgarőrök és a tisztségviselők munkájukért munkabéľt, tiszteletdíjat nem kaptak,
tevékenységtiket valamennyien ellenszolgźitatás nélkül v égzik.

Azilj belépő tagjaink részérę folyamatosan biztosítotfilkaze|őírtnlhźnatot és felszerelést.

A fent leírt pénzugyi és a szak'nai beszámoló a|apjén |áthatő, hogy a Polgarőľség a kapott
támogatás ĺisszegét aTámogatő tt\tal meghatźnozott célokľa, Jőzsefváros közbiĺonságának,
közrendj ének fenntaľtása éľđekében használta fel.
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|őzsefváros Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tíizolrtő
Egyesület 2015.évi pénzügyi beszámolója a|őzseÍvárosi ÖnkormányzatKépviselő-

testtilete által b iztosított tám o gatás felhaszn á|ásár ő|

Kapott támogatás
Bruttó összegben

Működési Felhalmozási Osszesen

2 200 000 Ft 800 000 Ft 3 000 000 Ft

Beľuházások

Kuýa kennel kialakítása a közösségi kertben 635 000 Ft 635 000 Ft

Irodai vasrács 165 000 Ft 165 000 Ft

Működési kiadások

telefonköltségek 337 6L3Ft 337 613 Fr

közüzemi díjak 89 855 Ft 89 855 Ft

üzemeltetési anyagok, iľodaszer, nyomtatvány,
karbantartási anyagok, esyéb eszközök

I73 729 Fr 1.73'1.29 Ft

munkaľuha-egyenľuha b eszerzés 47 625Ft 47 625Ft

szemé|y szállítás, üz em anyag költs é g, gk. b i ztos ítás BB1 490 Ft BB1 490 Fr

szolgáltatások [banki, kĺinyvelés, takarítás, autómosás) 247 735 Ft 247 735 Ft

karbantartási szolgáltatások zB4 370 Ft 284 370 Ft

étkezés, védőital, képzéset tanfolyamot gyakorlatok 96 983 Fr 96 983 Ft

egyéb kiadások ftagdíj, eg5léb díjak) 101 200 Ft 101 200 Ft

Osszesen: 2200 000 Fr 800 000 Ft 3 000 000 Ft

Budapest 20L6, máľcius 23'

Józ.scfvánlsi I(ii,l)i'rollŚ:i*i
Polgtrőnćg cs KgtĺsrlrriÍ$r.ť'łIľlltli

tnlróntcs 1'űłoltri.}ig'ľĺĺr|ĺ:t
Adószĺĺn: l s.19tł.t.:- !-t:

l0E2 Budaptsg llĺntrd\ťtl (l.t.ń7'

1 t\ffiř
polgárőrség elnöke
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Józsefvá ľosi Közbiztonsá gi Po lgá ľő rség és Katasztrófavéd elmi On kéntes
Tilzoltő Egyesiilet

. BESZÁMOLó

a Józsefváľosi Polgái.őrség és roľn 20É. évi munkájárő|

Budapes t, 201.6. március 10.

Készítette: Kaiseľ József elniik
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A Józsefuárosi Polgarőľség f0I3. január 01-től március 31-ig a ZugIőí Polgáľőľség
Józsefuárosi tagozataként műk<jd<jtt. 20|3. április Ol-én a polgárőrség tevékenységét
szabáIyoző törvényi előírásnak megfelelően egytittműködési megállapodást kötöttünk a

Budapest Rendőľ-főkapitánysággal, majd 2013. április IZ-énaJőzsefvárosi onkormányzatta|,
Egyeśulettink elnevezése Józsefuáľosi Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyestilet.

Az onkormányzatta| létrejott Megállapodásban vállaltuk, hogy közremiiködĺĺnk Józsefuáros
közrendjének és kĺjzbiztonságának fenntartásában, a környezet- és természetvédelemben, a
veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésébęn, a társaĺlalmi hĺĺnmegelŕizéshen valćl

lakossági részvételben, illetve az önkormányzat és lakosság közötti bizalom erősítésében.

Vállaltuk a keriilet egész területén járorszo|gálat teljesítését, bűnmegelőzéssel kapcsolatos
lakossági és iskolafórumok szervezésében való részvéte\t, valamint közremtĺködünk
önkoľmány zati r enđezvények b izto sításábań.

Polgárőrségünk torvényben meghatározott alapfeladatai, valamint az Önkormányzattal

-"gk.ĺtott Megállapodásban szeľeplő kozfeladatok ellátáSához a Jőzsefvárosi onkormányzat
Képviselő.testülete irodahelyiséget, berendezési tárgyakat, valamint ketto gépjárművet adott

áthasznáIatra.

P o lg dr őrs ég iin k m ííkij dés i h dtte! e :

Személtli hdttér:

Polgárőreink között különbĺjző szakemberek vannak, fiatal és nyugdíjas koru emberek
egyaránt. Ez adja csapatunk színes összetptelét, sokľétű élettapasztalatát, és egyfajta egyedi
erejét is' Van közöttünk jogász, aki egyesĹiletünlĺ jogi hátterét biztosítja ćs szcmćlycsen jogi
tanácsokkal is segíti munkánkat, de van kĺizotttink informatikus, ápolónó, és tanár is. f014.
év januárjátói egyĹittműködünk a Thán Károly Rendészeti Szakközépiskolával és kerületünk
gimnáziumaival is, mely során a tanulóknak lehetőségük önkéntes munkát végezni kerületünk
közbiztons ágának j av itása érdekében.

Az orszźryos Polgárőľ Szövetség és a Budapesti Polgárőr Szövetség sok segítséget nyújtott
Polgárőrségünk megalakulásakor, felállításakor, és a folyamatos mtĺköđés alatt is.

Technikai eszktzok:

. Magdolna u. 33. szám alatt berenđezett, felszerelt iľoda - nyomtató, számitőgép,
monitorok, hűtőszekĺény, mikľo (pohaľak), porszívó, irodai mozgő klima, aszta|i

|ámpa-,

o 30 komplett egyenruha (téli-nyári ruhźnat), egyéb eszkĺjzok:
-téli-nyári sapka
-póló
-kabát
-láthatósági mellény
-nadrág
-elemlámpa' j elvények, állományj e|zok
-rádiók
-kĺĺzlekedési tárcsa
-éjszakai keresőlámpa és közlekedési lámpa
-tiĺzoltó mentesítést elősegítő felszerelések: balták, olló, fogó, lapátok
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A polgárőrség minden tagsarészére az előírt felszerelés biaosított.

S zakmai beszúmo ló a Poledrőrsé e tevé kenvs égérđl:

A Polgáľőľségtink az eIőzó évhez hasonlóan f0I5. évben is szoros kapcsolatot ápolt a
lakossággal, a lakosság je|zéseire reagźllva kiment a helyszínekre, segítséget nyújtott a
problémák megoldásában. Amennyiben szükséges volt éľtesítette az illetékes hatóságokat,
szerveket.

Hatékonyan együttmiĺködünk az önkormányzati - tźlrsszeľvekkel és intézményekkel. A
lakossági jelzések, a gyors és hatékony intézkedések, valamint a lakosság és a Polgárőrség
közĺitti kĺjzvetlenebb kapcsolat kialakítása érde.kében zĺjldszámos telefonszolgáltatást
indítottunk, amit a lakosság előszeretettel vesz igéľĺybe. A hívásokat minden nap 08-02 óra
közott szolgálatos polgárfu fogadja, ezen időintervallumon kívül a hívásokat rogzítjiJk. Az
irodánkban (Bp. VIII. kerület, Magdolna utca 33.) minderrnap napi nyolc őrában adunk
szolgálatot, ezen kívül iigyeletben váľjuk ahozzétnk fordulókat. A polgárőr iroda mellett lévő
orvosi ľendelő nyitval.artási idejében, többszor kęllett segítenünk az orvosoknak, mivel
előfordult, hogy a betegek agresszívek, tiszteletlenek voltak, több esetben a rendőrséget is
éľtesíteni kellett.

A Polgáľőrség minden tagja a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefváľos Polgári Védelmi
Szervezďének tagja is, 60 tagja pedig a Fđvárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőságKözép-pesti
onkéntes Mentőszervezet tagsa is egyben. A mentőszervezet alapvető vízkár elharítási
tevékenységre nemzeti minősítést szęrzett. Polgárőreink ennek keretében tészt vettek
kataszftőfavédelmi szimulált, viharkár, k<jzlekedési. baleset, és rendkívüli téli időjárás
gyakoľlaton. A csapatunk minden alkalommal megfelelt minősítést kapott.

2015. év májusában a Polgárőrség tobb tagtra részt vett 40 órás alapfokú tiĺzoltó tanfolyamon,
10 fó május 11-én sikeres vizsgát tett. 20|6. évben újabb 9 fő vizsgćzott. A Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatőság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség egy Vw
kisbuszt adományoz ott az egyesĺiletünknek.

A tavalyi évben is, mint minden évben táboroztunk, amin 30 polgáľőľ vett részt. A polgar<ĺrök
rendőrségi, katasztrőfavédelmi, kozigazgatási, jogi, szakmai képzést kaptak, a képzés után
írásbeli vizsga telj esítésével adtak számot tuđásukľól.

A Józsefuárosi Polgárőrség részt vęsz a,,Kĺizösségi Kert'' programban, elsĺĺdleges feladata a
közösségszeľvezés. A progľamban 25 józsefvárosi csaláđ is ľészt vett. A Polgárok Hźľ;źna|
közösen ruhaadománnyal segítettĺik a Vöľöskereszt haj léktalan melegedőj ét.

Jdr őrs zo le ú lat, b íínmeg e lőzés :

A járőrszolgálatok megszervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a lakosságtól kapott,
valamint a kiváló rendőrségi együttmríködésnek köszĺinhetően folyamatosan hozzánk érkező
jelzésekľe, a kerületben található oktatási és egészségügyi intézményektől érkezo kérésekĺe.
Meggyőzodéstink, hogy a közterületi biĺncselekmények szćlmćnak visszaszorítása érdekében a
legjobb eredményt a pľevencióva|, azaz az utcai járórszo|gá'latok számának, a közterĹileti
jelenlét növelésével tudjuk elémi. A polgárőr szolgálatok láthatóak az á||ampolgárok számára,
ismerik autóinkat, bizalommal keľesnek fel minket problémáik miatt a köztertileteken, a
rendezvényeken vagy az irodiínkban.

Az a fajta erkölcsi elismerés' amit ezekben az esetekben kap a po|gáror, bizonyítja, hogy ene
a fajta bűnmegelőzési tevékenységre egyre nagyobb szükség van. Igyekszünk minél tĺjbb
esetben személyes kontaktust kialakítani a lakókkal, lakóközĺisségekkel.
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f0I5. januar 01-től december 31-ig minden hétköznap adtunk szolgźiatot, az esetek
többségében a hétvégeken is. Az egyesületünk 20|5. évben 92]4 őra szolgálati órát adott
gépj ármúvel és gyalogosan.

Iźrórszo|gálat soľán tĺjbbszĺjr segítetttink kĺjrĺjzĺitt személyek elfogásában, voltunk hatósági

tanúk, visszatartottunk ittas vezetőt, lopott gépjárművet, drogterjesztőt további
brĺncselekmények elkĺivetésétől. Megakadályoztuk sokszor erőszakos cselekmények
bek<ivetkezését, a ľendőľség minden esetben hatékonyan közremúköd<jtt a problémák gyors
felszámolásában, megoldásában. A polgarőrcĺk sokszoľ a testi épségük kockĺŁtatása áľán is
tésú. vesznek az akciókban.

A Polgárőrség a Magdolna-negyed Program keretében egyĹittműködést kötött az
onkormányzatta|. Szinte mindennap visszatéró járórsŻo|gáLatot teljesíttink a kiemelt'
fľekventált területeken. Szomszédsági Rendőr Program keretében: a rendőrség kül<inböző

egységeit (pl.: Készenléti Rendőľség) információkkal látjuk el, segítjĺik a munkájukat
he lyi smerettinkkel, tap asztalatainkkal.

A rÁHĺop -5.6.1.-C-1|l1-20ll-0002 keretén belül 15 polgárőr kapott képzést a
ko rmányhi v ata| źl| đo zat s e gítő munkatárs aitó l .

Akciókban nyugdíjas klubokat látogatunk, és személyes tanácsadással látjuk el a lakosokat.
Több társashá'zban igyekszünk aktív kapcsolatoĹtartani a lakókkal.

A Polgáľőľség a társashźnak közĺjs képviselőiv eI egyeztetve bűnmegelőzési tJvékenységet
végez a 10 emeletes lakóházakban, a környékbeli játszóteľeken, melynek során visszatérően
ellenőrzi a lépcsőhlŁakat. A lakókkal közösen igyekszünk.a droghaszná|ókat kiszorítani a
házakLépcsoházaiból és kapualjaiból, majd a megfelelő intézményekbe tanácsolni őket.

A kaľácsonyi idoszakbanbronz, ezüst' és aľanyvasámap idején kerületünk nagyobb forgalmú
bevásárlóközpontjaiban látunk el szolgálatot bűnmege|őzó cé||a|, hogy az állampolgároknak
biztosítani tudjuk az ünnepi készülődés nyugalmát. Lakossági igény alapján a kerületben
kcjzlekedő BKV járatokon is t<jbbször megjelenĺink, segítjük a biztonságos utazást.

A Poledrőrség ewiittmííködése a BRFK WII. kerijleti Rendőrkapitdnvsdgqal:

A biĺnmegelőzési feladatok a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiárő| (20|3._2023.) szóló
I744lf0|3. (X. 17.) Korm. hatźtrozat a|apjćn a taľsadalom valamennyi szereplőinek közos
felelőssége, ezze| is előtérbe he|yezve a rendĺĺrség és a ktjzbiztonságért felelősséget vállaló
szovetségek, egyesĺiletek, szewezetek közĺjtti hatékony együttműködést és kommunikációt.

A célok megvalósítiĺsának elemzése és éľtékelése nyomán az országos Polgárőr Szövetség' az
országos Rendőľ-fokapitányság' illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tovább fo|ytatta az
ekkor már ,,f50 x l00 BIZTONSAG'' elnevezésű nagy sikeľtĺ kiemelt bűnmegelőzési minta-
programját és újabb l50 település bevonásávalbővítette arésztvevők körét.

^ 
2015. évben is a közös munka szervezése során a rendőrség a polgárőľség tagjait folyama-

tosan bevonta a feladataikba. Az onkormźnyzat tĺĺmogatásával lehetőség nyílt közĺis szo|gá|at

telj esítéséľe a Coľvin negyed, Szigony-ne gy ed, orczy-negyed területén.

A,,25O x l00 BIZTONSÁG'' mintaprogľam keretében a VIII. keľületi Rendőrkapitányság és a

Polgáľőrség és lakosságközotti párbeszéd kialakítása sikeresnek bizonyult.
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A közbiztonság fenntartására iľányuló célok megvalósítása, illetve a rendőrségi bűnmegelőzé-
si feladatok helyi szintri erősítése érdekében a kapitányság és a polgárőrség tevékenysége ĺisz-
szehangolásra kertilt.

A hetente megtartott értekezletek alkalmával kcjzösen értékeljük az e|őző hét tevékenységé-
nek tapasztalatait, hatékonyságát.Egyeztetjĺik a közös feladatellátást javító igényeket, javasla-
tokat, valamint a hátráLtatő körülményekęt is' Közösen éľtékeljük, e|emezzuk a polgarőrök
lakókömyezetébo|, valamint a tevékenységiink végrehajtása sorĺín megvalósult lakossági kap-
csolatteremtésből beszerzett infoľmációkat. A kiváló együttműkcĺdés eredményeképpen 2015.
február 01-jétől minden nap az esti, éjszakai órákban gyalogosan is sor kerül közös szolgálat-
ellátásra.

A rendőľkapitányság illetékességi területén figyelemmel kíséri az elkovetett bűncselekmé-
nyek vonatkozásában a frekventá|t he|yszineket, a bűncselekmények elkcjvetésének jellem.
ző időszakait, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább initáló bűncselek-
ménynek vagy szabźllysértésnek' illetve ezen jogsértéseknek nem minősülő magatartási for-
mák, cselekmények előfordulását.
A folyamatos elemző-éľtékelő munka során kigyiĺjtott adataikat az osszehangoló értekezletek
alkalmával a polgárőrök rendelkezésére bocsátj ák.

Az idegenforgalmi szempontból jelentős helyszíneken és a turisztikailag frekventált köztcľü-
leteken szintén biztosított a kcjzös szolgálatellátás'

A 2015.évben a kertileiben megtaľtott, nagyobb tĺimegeivonzó sport- és kulturális ľendeŽvé-
nyek zavartalanul, a kozbiztonság és kcjzrend megzavarźtsa nélkül kerültek megrendezésľe és
lebonyolításľa. E célok megvalósulása érdekében, valamint olyan előre várható szolgálati fe-
ladat esetén (pl.: rendezvénybiztosítás), ahol hatékony kĺizremiĺködď szerepet tud vállalni a
polgárőr egyesület a rendőrkapitányság kezdeményezte a polgárőr jelenlétet.
A rendezvénybiztosítási feladatok teljesítésében a polgárőrök nagy óraszámmal és nagy lét-
számmal vettek részt.
A kozös akcióik minden esetben rendkívül eredményesnek bizonyultak. Több köľözott sze-
mélyt elfogtunk, a szorakozóhelyek miĺködésével kapcsolatosan sok esetben szabá|yszerűtlen-
ségeket tártunk fel, volt mikor a vendéglátóegység azonna|ibezźnźĺsa vált szükségessé. A kö-
zos intézkedésünk kcjvetkeztében a rendőrség a tettęn ért jogséľtő magatartás miatt helyszĺni
bírságot szabott ki, vagy feljelentést tett.

Fontos szeľepet kapott a korzeti megbizoÍÍak és a polgĺĺrőrök megelőző-felvilágosító tevé-
kenysége is, a lakosságga| kialakított folyamatos párbeszéd alkalmas a helyi problémák feltá-
Ŕĺstra, gyors megoldására.

A polgaľőrök a szolgálat megkezdésekor napi rendszeľességgel a rendőľkapitányság szolgálat-.
irányítő parancsnokánál jelentkeznek. Az e|igazítás során ismertetésre kerĹilnek a keľületben
tcjrtént bűncselekmények helysżínei, az elkcjvetési módok' a lehetség.es elkĺjvetők személyle-
ir ása, gr aťlkáj a, bűnügyi el emzések eredményei.

A polgárőrök több alkalommal nyújtottak segítséget a biincselekmények elkĺjvetőinek az e|-
fogásaihoz. Számos esetben adtak je|Zést' elsősorban a gépkocsi feltörések, lakásbetörések,
trükkös módszeľekkel elkövetett btincselekmények, illetve a kerékpár és robogó eltulajdonítá-
sok elkövetőinek észlelése esetén.
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A 2015. évi szoleálatok és intézkedési mutatók az alábbiak szerint alakultak:

A polgárőrség összes szolgálatell źńása: 9.27 4 őra.
A rendőrséggel kozös szolgálatellátás: 5400 óra.

A kĺjzcjsen elvégzett munka eredménye, hogy Józsefvárosban kĺjzel 49%-ka| csökkentett a

kcĺzterületen elkĺivetett bűncselekmények száma. Józsefuárosbaĺaz állampolgaľok biztonság-
érzete kimutathatóan növekędett, melyet megerősítenek a kcjzvélemény kutatások, illetve a

rendőrséghez és apolgárőrséghez folyamatosan éľkező pozitív állampolgári visszajelzések.

A Poleárőrséq és a VIII. kerĹileti Rendőrkapitánysáe kozös célkitűzése:

- Az időskoľúak által látogatott intézményekben, idősek otthonában u ft1i1z.ęti megbízottak és a
polgárőr egyestilet tagjai havonta egy alkalommal - a célcsoport sérelméré elkcjvetett bűncse-
lekmények megelőzése érdekében - bűnmegelőzési és tl|dozattá válással ĺisszefiiggő tájékoz-
tatő előađást taľtanak.

- Az országos Polgárőr Szövetség meghirdette azEGY ISKOLA - EGY POLGAROR prog-
ramját. A progľam fő célja az źt|ta|áĺos biĺnmegelőzés, a gyermek és fiatalkori bűnözés, illetve
az tidozattá vźĺ|ás megelőzése, így kiemelten a drog prevenció, a baleset-me ge|őzés, ezá|tal a

közlekedési szabályok betartása, valamint a kĺjzlekedési vetélkedők szervezése. A program
fóbb céljait tekintve összhangban van a Budapest Rendőr-fókapitanyság k<izösségi rendészeti
fi|ozőťtájának ezirányú metódusaival, ezért a rendőľkapitányság a program megvalósításához
hatékony segítséget nyújt.

- A kerületi rendőrkapitányság kezdemény ezte,hogya terĹiletileg illetékes körzeti megbí zott _

a polgárőr egyesĹilet tagsával közösen - havonta egy alkalommal vegye fel a kapcsolatot a

működési terĹiletén lévő' a Programban szereplő tanintézettel a f,ratalok sérelmére elkövetett
btĺncselekmények á|đozattá válásával összefüggésben megvalósuló pľeventív beszélgetések,
párbeszédek lebonyolítása érdekében.

- A rendőrkapitanyság közlekedési előadója _ a polgárőr egyesület tagiával köztisen _ a prog-
ramban ľészt vevő tanintézętęk tekintetében tartson baleset-mege|ózésitárgýtźi1ékoztatőt.

- Kcjzös gyalogos szolgálatellátás a Blaha Lujza téľen, valamint a Corvin negyed aluljáró kor-
nyezetében'

K ie me lt r e nde zv énv h izto s ítás o k :

Aktívan részt veszünk aZ onkoľmányzat á|ta| szervezett rendezvényeken, ahol
rendezvénybiztosítási feladatokat látunk e| 6-14 fővel. Halottak napján október 3l-től
november 3-ig ( napot) 2]0 őra szolgálatot adtunk a Fiumei úti temetőnél.

A Kesztyűgyár Közosségi Hźzzal együtt segítĺink a gimnazista diákoknak a kĺizösségi
szolgálatot teljesíteni. A diákok a közösségi szolgálat keretében megismerhetik a polgárőri
tevékenységet'

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

Kozteri.ilet-felügyelettel kĺizösen segítettük elő az iskolások biztonságos közlekedését.

Ebben az akciőban október 0l-ig vettünk részt, míg az autósok meg nem szokták az iskolai
forgalmat. De igény esetén az iskolák vagy óvodák kömyékén fokozottan jáľőrĺlzĹink egész
évben.
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A hatóságok munkáját a polgárőrség nagy |étszźtmmal segítette, igy |akőhazak kitirítéséhez, a
lakosságtájékońatásához,ateľület|ezźltásźthoznyújtottsegítséget.

A polgárőrség tagjai önálló tevékenységük kapcsán is, illetve a ľendőrséggel közĺis feladatuk
végrehajtása során is aktívak, magas fokú éľdeklődéssel |átjźů< el feladatukat.

Ezúton is szeretném megkłisziinni az egész Polgárőr Egyesület nevében a Jrizsefváľosi
onkormányzatKépviselő-testülete által bĺztosított anyagi és eľktilcsi támogatást, amely
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy munkánkat hatékonyan tudjukvégeznĺ.

t\
Józscfľírosi KózhiztonsÍgi
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