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Pénzĺigyi beszámoló

A lőzsefvárosi Kĺizbiztonsági Polgárőrség és Katasztĺőfavédelmi onkéntes Túzo|rlEgyestilet
(a továbbiakban: Polgárőľség) részére a Jőzsefvárosi onkorm ényzat Képviselő-testülete a
2015. évj költségvetéséről szóló 612015.(II.20.) önkormćnyzatirendelete sźeľint 3.000.000 Ft
osszegű támogatást nyťljtott, mely összegből 2.200.000 Ft működési célú, 800.000 Ft
felhalmozási célú.

A támogatás összege a létrejött Támogatási szerződés alapján mĺÍködési (szenrélyi
juttatásłínak, dologi kiadásának) Íinanszírozási cé|ra, képzésiá és fellralmozási cé]ra
fordítható.

20|5. évben a Polgaĺőrség, mint ahogy a szakmai beszámoló is mutatja kiemelkedően aktív
tevékenységet végzett. A Polgaľőrség létszáma2013. évben 42 fő vo|t,2Ol4. évre 53 füľe,
2015. évbell60 ftlre emelkedett' A Polgáľőrségnél 30 fó díak lát el köztjsségi szolgálatot'

A polgáľőrĺ'k 2015. évben 9 274 szolgá|ati órát teljesítettek Józsefváľos közbiĺonsága
érdekében, ez az őraszáĺn fovárosi viszonylatban tovĺíbbra is jelentős. Ki kell hangsrilyoz"ni
azt a tényt, hogy a Polgarőrségünk tagsai a feladataikat önkéntesen, ellenszolgáltatas nelkĺĺl
végzik, ezéń veliik szemben táľsadalmi követelményként csak a feladat ellátásának színvonala
és minősége támasztható.

A Képviselő-testület e|é terjesztett szakmai beszámoló rész1etesen tartalmazza azon
feladatokat, amelyeket a Polgárőrség 20|5. évben végrehajtott, az abban fe\vázo|t
eredmények eléréséhez nagyban hozzájáru|t az onkormány,u{ ĺ,|tu| biztosított pénzügyi
forrás.

A Polgáľőrség gazdálkodásában 2015. évben is az onkormányzat álta1 biztosított műkĺjdési
támogatás volt az, amely mega\apozta a tevékenységünk végzéséhez szĹikséges anyagi
feltételeket. Az onkoľm ányza|'által nyújtott támogatás tďjes összegéľe vonatkozó elszámolási
kötelezettségünknek a Tánrogatási szerz(5désben meghatározott módon, formában eleget
tettünk.

A Józsefuáľosi onk ormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról sző|ő számszaki
kimutatás (elen beszámoló 4. o\da|a) cisszegszerűen tartalm azza, hogy a támogatást a
Pol gĺírőrség milyen céLr a használta fel.

A tttmogatás összegéből a Polgáľőľség járőrszolgálat teljesítéséhez szükséges technikai
felszereléseket vásaľolt. A Polgaľőrség szo|gá|ati gépjárművein évjáľatuk és műszaki
állapotuk miatt folyamatosan javítási munkálatokat ke]lett végeztetnünk a biztonságos
kĺizlekedés érdekében. A közösségi kertben a Magdolna negyed program kiegészítéseként
kutya kerľrelt építettĺink, mivel a Polgarőrség kutyás járőrsz:o|gá]attal is erősíteni kívanja
gyalogos jtlrőrszolgáLatait a kenilet terĺiletén. Ezen kívti| az-Al|atvédőrség feladatainäk
ellátásához is igénybe vehető.

A Polgráľőrségről és a polgarőri tevékenység szabályaiľól szóló törvényben megh atározot1
a|apfe|adatok ellátásĺĺn kívĹil 2015. évben is nagy hangsúlyt fektettĺĺnk tagjaink szakmai alap
és továbbképzésére, valamint gyakoľlatok végrehajtásĺĺra. Minden polgäőr rcnde]kezik az
országos Polgárőr Szövetség á]tď előírt alapvizsgával.

A képzésre akatasztrőfavédelem és a rendőrség tcĺbb szakágarészéro1érkeztek előadók, akik
színvonalas elmé]eti és gyakorlati felkészítést tartottak a polgárőröknek.
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Az intézkedés taktikai és jogi oktatás fontosságát szükséges leginkább előtéľbe helyeznünk,
hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a polgárőrség nem hatóság, és még csak hatóságijelleg
sem tulajdonítható tagjainak. A szolgá|atban lévő polgárőr viszont olyan feladatokat e|látó
szemé|y, akit fokozott jogi védelem illeti meg, mivel ebben az esetben ,,Kozfe|adatot el]átó
személy''-nek minőstil.

Rendszeresen tartunk értekezleteket, ahol értékeljük, e|emezzuk a munkánkat, szolgálatban
szerzett tapaszta|atainkat megbeszéljük, és a jövőre nézve megÍewezzük feladatainkat. Az
önkormanyzati támogatásból tudtuk a tavalyi évben finanszírozni ezen értekezletek,
rendezvények ľeprezentációs költségeit.

A Polgárőľség szabályos működése érdekében igénybe vett szo|gá|tatásokkal, így
k<ĺnyveléssel, banki szo|gáltatással, adminisztrációs tevékenységgel kapcsolatos kiadások is
jelentős terhet róttak szervezétĺinkĺe20|5. évben is.

A Magdolna utcában lévő polgárőr iroda 2015. évi folyamatos működtetését - szinte a hét
minden napjan 8 órában működik _ is a Józsefvarosi onkormányzat tćĺmogatása biztosĺtotta.
A maľ ernlített infoľmatikai cszközök, valamint iroclaszcrck, takarítószeľek, nyomtatvĺinyok,
egyéb tblszerelések vásarlása, t.enntaľtása, lehetővé tette, hogy a polgárőrök ľendezett
könilmények közĺjtt, és kiemelkedő szakmai színvona|on végezzék munkájukat. Jelentős
kiadást jelentett atavalyi évben is a telefon szám|ttk kiegyenlítése, hiszen polgárőrségünk 0-
?'4 ćráhan telefonos ÍigyeleÍet Íarf, és minĺlęn pľoh|éma megoldásában próbálja segíteni a
hozzźÉorđuló lakosokat. Akozuzemi díjakkal kapcsolatos ktiltségeket is az ĺjnkormänyzati
támogatás összegéből fizettiik ki nagy ľészben.

Több esetben segítetttik a hatóságok (NAV, NNI, rendőrség) munktlját2015. évben. Egy-egy
köztjs akcióban 5-l0 fővel is részt vettünk, volt mikor egy nap 8-10 órán keľeszttil
közreműködtünk a hatóságok munkájában. Ezekben az esetekben természetesen a polgárőrcik
r észér e ellátást biztosítottunk.

A kiadások jelentős részét a polgárorautók fenntartása (uzemanyag költség, gépjárrnű
biztosítás, szervize|és stb.) j elentette.

A polgaľorök és a tisztségviselők munkájukén munkabért' tiszteletdíjat nem kaptak,
tevékenységüket valamennyien eIlenszolgáltatás nélkĺil végzlk.

Az íj belépő tag|aink részére folyarnatosan biztosítottuk az e|oirt ruhźzatot és felszerelést.

A fent |eírt pénzugyi és a szakmai beszánroló alapján látható, hogy a Polgarorség a kapott
támogatás cĺsszegét aTámogató á|ta| megbatározott célokĺa, Józsefváros kcjzbiaonságának,
közrendj ének fenntartás a érdekéb en h asználta fel .
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Jőzsefváros Kozbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tíizo|tó
Egyesület 201'5. évi pénztigyi beszámolója a !ózsefuárosi onkorm ányzat l(épviselő-

te s tü l e te á|ta| b iztos íto tt tá m o ga tá s fe l h as z n á l á s á ró l

Kapott támogatás
Bruttó összegben

Működésĺ Felhalmozási Osszesen

2 200 000 Fr 800 000 Fr 3 000 000 Fr

Beruházások

Kutya kenne| kialakítása a közösségi kertben 635 000 Ft 635 000 Ft

Irodai vasľács 165 000 Ft 165 000 Ft

Mííkiidési kiadások

telefonköltségek 337 613 Fr 337 613 Fr

közüzemi díjak 89 855 Ft 89 855 Ft

üzerneltetési anyagot irodaszeľ, nyomtatvány,
karbantartási anyagok, egyéb eszkĺjzĺĺk LL31.29 Ft LI31,?,9 FI

munkaruha-egyenruha beszerzés 47 625 Ft 47 625 Fr

szemé|y száIl ítás, ti zem anyag költsé g, gk. bi Ztos ítá s BB1 490 Ft BB1 490 Ft

szolgáltatások (banki, kĺĺnyveIés, takarítás, autómosásJ 247 735 Ft 247 735 Ft

karbantartási szolgáltatások 284 370 Ft 284 37 0 Ft

étkezés, védőital, képzéseĘ tanfolyamot gyakorlatok 96 983 Ft 96 983 Ft

egyéb kĺadások ftagdíj, egyéb díjak) 101 200 Ft 101 200 Ft

Összesen: 2 200 000 Ft 800 000 Ft 3 000 000 Fr

Budapest 201'6' máľcĺus 23.

Józ.ĺcfv{nlsi Nĺ|/l)i,t.xlŚ:i!:i
Po|gĺr6,nég és Kútlsl|rriÍlr'ťrlľlttli

lnkóntcs l.iíłoltri.}ig.ľĺĺl lľĺ'
Adoszim: l tł.]gs.t:. : -| :

l o82 Buda5*s1 t'ĺnlr:ł\ť:l 6.l.('7.
t t\ffit

polgárőrség elnöke
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A Józsefuarosi Polgárorség 20l3. jaĺluár 01-tő| március 3l-ig a Zug|ói Polgárőľség
Józsefuárosi tagozataként működ<ĺtt. 2013. április 0l-én a pđlgĺ,o.seg tevékárységéi
szabá|yoző törvényi előírásnak megfe|elően egytittműködési meg7llapoa7st kötötttink a
Budapest Rendőľ-főkapitányságga|, majd 2O|3. áprl|is l2-én a JőzseŃźlrosi onkormtnyzatta|.
Egyesĺiletĺink elnevezése Józsefuárosi Kĺĺzbiztonśági és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesület.

Az onkormányzatta| létrejött Megállapodásban vállaltuk, hogy közreműkodtink Jizsefváros
közrendjének és közbiztonsźryának fenntartásában, a könryezeI- és természetvédelemben' a
veszéIyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való
lakossági részvételben, illetve az onkormányzat és lakosság kĺĺzötti bizalóm erősítésében.
VáIlaltuk a kerület egész tertiletén járórszo|gálat teljesítéséi, bűnmegelőzéssel kapcsolatos
Iakossági és iskolafórumok szervezésében való részvéte|t, valamint közreműködünk
cĺ nko rmán y zati r endezvé ny ek b i zto s í t ásábań.

Polgáľőrségünk tcĺrvényben meghatározott a"lapfeladatai, valaminl az onkormány zatta|
megkötött Megállapodásban szereplő közfeladatok ellátásához a Józsefváľosi onko rm.ányzat
Képviselő-testülete irodahelyiséget, berendezési tárgyakat, valamint kettő gépjármtĺvet adott
áthasznźl|atra.

Po lg ár őrs é g iin k m íí ki) dés i h átte! e :

SzeméIvi háttér..

Polgárőreink kozött különbcjzo szakemberek varrnak, fiatal és nyugdíjas korú emberek
egyaránt. Ez adja csapatunk szĺnes összetptclét, sokľétű élettapasztalatát, és egyfajta egyedi
eľejét is. Valr közcittriI* jogász, aki egyesületiinJĺ jogi hátterét biztosítja cs szcLclycs"n jogi
tanácsokkal is segĺti munkánkat, de van közottünk informatikus, ápolónő, és tanár is. 2014.
év januárjától együttmiĺködünk a Thán Károly Rendészeti Szakkĺizépiskolával és kerületürrk
gimnáziumaival is, rnely során a tanulóknak lelietőségĺik önkénte,rnunket végeznikerriletünk
közbiaons ágánakj avítása érdekében.

Az Országos Polgáror Szcivetség és a Budapesti Polgáror Szovetség sok segítséget nyújtott
Polgarőrségünk megalakulásakor, felállításakor, és a folyamatos működés a|att is.

Technikai eszkozok:

. Magdolna u. 33. szám alatt berendezett, felszerelt iroda - nyomtató, számítőgép,
monitorok, hűtőszekĺény' mikľo (poharak), porszívó, irodai mozgó klima, u'žtáli
lámpa -,

. 30 komplett egyenruha (téIi-nyári ruházat), egyéb eszközök:
-téli-nyári sapka
-póIó
-kabát
-|áthatősági mellény
-nadrág
-eleml:ĺmpa, j elvények, állomĺínyj e|zők
-rádiók
-kcĺzlekedési tárcsa
-éjszakai keľesőIámpa és közlekedési lámpa
-tuzo|tô mentesítést elősegítő felszerelések: balták, olló, fogó, lapátok

il,
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A polgárőrség minden tagsarészére az eloírt felszerelés biztosított.

S zakmai b eszúmo ló a P o lg á r őrs é g tevě ke nvs é g é r ől :

A Polgárőrségtink az e|őző évhez hasonlóan 20|5. évben is szoros kapcsolatot ápolt a
lakossággal, a lakosság je|zéseire reagtl|va kiment a helyszínekĺe, segítséget nyújtott a
problémák megoldasában. Amennyiben sztikséges volt értesítette az illetékes hatóságokat,
szerveket.

Hatékonyan együttműködünk az cinkormányzati..társszervekkel és intézményekke|. A
lakossági jelzések, a gyors és hatékony intézkedések, valamint a lakosság és a Polgárőrség
közötti kĺjzvetlenebb kapcsolat kialakítása érdekében zöldszámos telefonszolgáltatást
indítottunk, amit a lakosság előszeretettel vesz igénybe. A hívásokat minden nap 08-02 óra
kĺjzött szolgálatos polgárőr fogaĄa, ezen idĺĺintervallumon kívül a hívásokat rĺigzítjük. Az
irodánkban (Bp. VIII. kerület, Magdolna utca 33.) mindernap napi nyolc órában adunk
szo|gźiato\ ezen kívül ügyeletben várjuk ahozzárlk fordulókat. A polgárőr iroda mellett lévő
orvosi rendelő nyitvatartási idejében, többszor kellett segítenünk az orvosoknak, mivel
előfordult' hogy a betegek agresszívek, tiszteletlenek voltak, több esetben a rendőrséget is
értesíteni kellett.

A Polgáľőrség minden tagja a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefváros Polgári Védelrni
Szervezelének tagja is, 60 tagja pedig a F6városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kĺizép-pesti
onkéntes Mentőszervezet taga is egyben. A mentőszervezet alapvető vízkár elhárítási
tevékenységľe nemzeti minosítést szerzett. Polgárőreink ennek keretében részt vettek
katasztrófavédelmi szimulált, viharkár, közlekedési. baleset, és rendkívüli téli időjárás
gyakorlaton. A csapatunk minden alkalommal megfelelt minősítést kapott.

2015. év májusában a Polgárőrség több tagtrarészt vett 40 órás alapfokri tűzoltó tanfolyamon"
l0 ft' május ll-én sikeres vizsgát tett. 20|6. évben újabb 9 ťó vizsgázott. A Fővárosi
Katasztrőfavédelmi lgazgatoság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség egy Vw
ki sbu szt adományo z ott az egyesĺilettinknek.

A tavalyi évben is, mint minden évben táboroztunk, amin 30 polgárőr vett részt. A polgárőrök
rendőrségi, katasztrófavédelmi, kozigazgatásí, jogi, szakmai képzést kaptak, a képzés után
íľásbeli vizsga telj esítésével adtak szániot tudásukĺól.

A Jozsefvźrosi Polgárőrség részt vesz a ,,Közosségi Kert'' programban, elsődleges feladata a
közösségszervezés. A programban 25 józsefvárosi család is részt vett. A Polgárok Hźzáva|
közösen ruhaadománrryal segítetttik a Vĺjröskereszt hajléktalan melegedőjét.

J ár őrs zo lg dI at, b íínm e Ee lőzés :

A jáĺorszolgálatok rnegszervezéséné| kiemelt figyelmet fordítunk a lakosságtól kapott,
valamint a kiváló rendőrségi együttműködésnek kciszönhetően folyamatosan hozzánk érkezo
jelzésekre, a kerületben található oktatási és egészségtigyi intézményektol érkező kéľésekre.
Meggyőződésünk, hogy a koztertileti bűncselekmények számánakvisszaszorítása éľdekében a
legjobb eredményt -a prevenciőva|, azaz az utcai járórszo|gálatok számźnak, a kĺiztertileti
je|enlét ncĺvelésével tudjuk elémi. A polgárőr szolgálatok láthat.óak az ěl||ampo|gárok számtra,
ismerik atltóinkat, bizalommal keresnek fel minket problémáik miatt a köztertileteken, a
rendezvényeken vagy az irodĺínkban

Az a fajta erkölcsi elismerés, amit ezekben az esetekben kap a polgáror, bizonyítja, hogy ene
a ťajta bűnmegelőzési tevékenységre egyre nagyobb szükség vall. Igyeksziink minél több
esetben személyes kontaktust kia|akítani a lakókkal, Iakókĺjzösségekkel.
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2015. januaľ 01-tő| decelnber 31-ig minden hétköznap adtunk szolgálatot, az esetek
t<lbbségében a hétvégeken is. Az egyesĹilettink 2015. évben 9f]4 őra szo|gálati órát adott
gépjárművel és gyalogosan.

Iárorszo|gálat során tĺjbbször segítettünk kcĺrözött személyek elfogásában, voltunk hatósági
tanúk, visszatartottunk ittas vezelot, lopott gépjrírművet, drogterjesztőt további
bűncselekmények elkĺivetésétő|. Megakadályoztuk sokszor eroszakos cselekmények
bekĺivetkezését, a rendőrség minden esetben hatékonyan közreműködöĺ a problémak gyors
fe|számolásában, megoldásában. A polgárőrök sokszor a testi épségĹik kockáztatása árán is
részt vesznek az akciókban.

+ Polgárőrség a Magdolna-negyed Program keretében együttműködést kot1'tt az
onkormányzattal. Szinte mindennap visszatérő járórsżo|gtilatot teljesíttink a kiemelt,
frekventált teľületeken. Szomszédsági Rendőr Program keretében: a rendőrség külonboző
egységeit (pl.: Készenléti Rendőrség) információkkal látjuk el, segítjük a munkájukat
he l y i s meretünkkel, tap asztaIatainkkal .

A TÁMoP -5.6.l.-C-l1/1-20Il-0002 keretén belrjl l5 polgárőr kapott képzést a
ko rm ányhi v ata| á| dozat s e g ít ő m unkatárs ai tó l .

Akciókban nyugdíjas klubokat látogatunk, és személyes tanácsadással |átjuk el a lakosokat.
Több társashćnban igyekszünk aktív kapcsolatoĹJartani a lakókkat.

A Polgáľőrség a társasházak kĺizös képviselőiv e| egyeztetve bűnmegelőzési tJvékenységet
végez a l0 emeletes lakóhazakban, a környékbeli játszótereken, melynek során visszatérően
ellenőrzi a lépcsőházakat. A lakókkal közösen igyekszünk.'a droghasznźl|ókat kiszorítani a
házak|épcsőházaiból és kapualjaiból, majd a megfe|elő intézményekbe tanácso|ni őket.

A karácsonyi idoszakban bronz, ezüst, és aranyvasámap idején kerületünk nagyobb forga|mú
bevásárlókozpontjaiban látunk el szolgálatot bűnmege|oző cé||a|, hogy az állampolgároknak
biztosítani tudjuk az ünnepi készülődés nyugalmát. Lakossági igény alapján a kerületben
kcĺzlekedő BKV járatokon is többször megjelentink, segítjük a biztonságos utazást.

A Polgárőrség egviittmíĺkiidése a BRFK WII. keriileti Rendőrkapitdnvsúggal:

A bűrunege|őzési feladatok a Nemzeti Bűnmegelozési StratégiáróI (f013._2O23.) szo|o
1744/2013. (X. l7.) Korm. hatfuozaÍ' alapján a tírsadalom valamerrnyi szeľeplőinek közös
felelőssége, ezze| is előtérbe helyezve a rendőrség és a közbiztonságért felelősséget váIlaló
szövetségek, egyesületek, szervezetek k<jzötti hatékony együftműkĺĺdést és kommulrikációt.

A célok megvalósítasának elemzése és ér.tékelése nyomán az országos Polgáror Szövetség, az
országos Rendőr-fokapitanyság, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tovább fo|ytatta az
ekkor már ,,250 x l00 BIZTONSÁG'' elnevezésű nagy sikerű kiemelt bűnmegelozési minta-
programját és újabb l50 település bevonásával bővítette arésńvevők korét'

A 2015' évben is a közös munka szervezése során a rendőrség a polgarorség tagiait folyama-
tosan bevonta a feladataikba. Az onkoľmźnyzattámogatásával lehetőség nyílt közös szo|gá|at
telj esítésére a Co-rvin negyed, S zigony.ne gy ed, or czy-negyed teľĺiletén.

A ,,250 x I00 BIZTONSÁG,' mintaprogram keretében a VIII. kenileti Rendőrkapitányság és a
Polgárőrség és lakosságkozotti párbeszéd kialakítása sikeresnek bizonyult.
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A kcjzbiztonság fenntartására iľányuló célok megvalósítása, illetve a rendőrségi bunmegelőzé-
si feladatok helyi szintű erősítése érdekében a kapitánys ág és a polgárorség tevékenysége t!sz-
szehangolásra került.

A hetente megtartott értekezletek alkalmával közĺisen értékeljĹik az e|őzo lrét tevékenységé.
nek tapasztalatait, hatékonyságźlt. Egyeztetjuk a közĺjs feladatellátást javító igényeket, javasla-
tokat' valamint a hátrá|tató kciľiilményeket is. Ktjzösen értékeljük, elemezzĹik a polgáľőrok
lakókömyezetébo|, valalrrilrt a tevékenységtirlk végrehajtása során megvalósuIt lakossági kap-
csolatteremtésből beszerzett információkat' A kiválo egyĹittműködés eľedményeképpen f015.
februáľ 01-jétől minden nap az esti, éjszakai óľákban gyalogosan is sor kerül közos szolgálaĺ-
ellátásra.

A rendőrkapitányság illetékességi tertiletén Íigyelemmel kíséri az elkövetett bűncselekmé-
nyek vonatkozásábarl a frekventált helyszíneket, a bűncselekmények elkövetésének je|lern-
ző idoszakait, valamint a lakosság szubjektív biztonság&zetét leginkább initáló bűncselek-
ménynek vagy szabálysértésnek, illetve ezen jogsértéseknek nem minőstilő magatartási foĺ.
nrák, cselekmények előfordulását.
A folyamatos elemző-értékelő munka során kigyűjttĺtt adataikat az összehangoló értekezletek
alkalmával a polgárőrök rendęlkezésére bocsátj ák.

Az idegenforgalmi szempontból jelentős helyszíneken és a turisztikailag frckvcntált köztcrtj-
leteken szintén biztosított a közcis szolpálatellátás.

A 2015. évben a keriileiben megtartott, nagyobb tomegeivonzó sport- és kulturális rendeżvé-
nyek zavartalanul, akozbiztonság és közrend megzavarása néIkül kerĺiltek megrendezésre és
lebonyolításra. E célok megvalósulása érdekében, valamint olyan elore várható szolgálati fe-
ladat esetén (pl.: rendezvénybiztosítás), aho| hatékony közreműködď szerepet tud vállalni a
polgárőr egyesület a rendőrkapitányság kezdeményezÍe a po|gárőr jelenlétet.
A rendezvénybiztosítási feladatok teljesítésében a polgárőrök nagy őraszámmal és nagy lét-
számmal vettek részt.
A közös akcióik minden esetben rendkívül eredményesnek bizonyultak. Több köröZoIÍ' sze-
mélyt elfogtunk, a szőrakozőhelyek műkcjdésével kapcsolatosan sok esetben szabá|yszerűtlen-
ségeket tártunk fel, volt mikor a vendéglátóegység azonna|ibezárása vált szükségessé. A kö.
zös intézkedésünk kĺjvetkeztében a rendőrség a tetten ért jogsértő magatartás miatt helyszíni
bĺrságot szabott ki, vagy feljelentést tett.

Fontos szerepet kapott a kcirzeti megbízottak és a polgárőrcik mege|őző-fetvilágosító tevé-
kenysége is, a lakossággal kialakítoĺ folyamatos párbeszéd alkalmas a helyi problémák feltá-
rására, gyors megoldására.

A polgarorök a szolgálat megkezdésekor napi rendszerességgel a rendőrkapitányság szolgálat-.
iráĺyitő parancsnokanál jelentkeznek. Az e|igazítás során ismertetésre kerrjlnek a keľĹiletben
történt bűncselekmények helysżínei, az elkövetési módok, a lehetség-eś e]kĺjvetők személyle-
írása, grafikáj a, bűnügyi elemzések eredményei.

A polgárőrök több alkalommal nyújtottak segítséget a bűncselekmények elkĺjvetőinek az e|-
fogásaihoz. Sziĺmos esetben adtak jelzést, elsosorban a gépkocsi feltörések, lakásbetörések,
trĹikkös módszerekkel elkĺjvetett bűncselekmények, il.letve a keľékpar és robogó eltulajdonítá-
sok elkövetőinek észlelése esetén.
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akultak:

A polgárőrség összes szolgálatell ćĺtsa: 9.274 őra.
A rendőrségge| közös szolgá|atel|átás: 5400 óra.

A közösen elvégzet| munka eredménye, hogy Józsefvárosban kőze| 49Yo-kal csokkentetĹ a
kozterĹi|eten elkövetett bűncseleklnények száma. Józsefvárosban azállampolgárok biztonság-
érzete kimutathatóan ntĺvekedett, melyet megerősítenek a közvélemény kuňtások, illetve a
rendőrséghez és a polgárőrséglrez folyamatosan érkező pozitív állampolgári visszajelzések.

- Az időskoľúak által látogatott intézményekben, idősek otthonában u;.61'cti megbízottak és a
polgárőľ egyesĹilet tagjai havonta egy alkalommal _ a célcsopoń sérelmérĹ elkövetett btĺncse-
lekmények megelőzése érdekében _ bűnmege|ozési és á|dozatttl vá|ással összefüggo tájékoz-
tató előadást tartanak.

- Az ()rszágos Polgńrőr Szcivetség meghirdette azEGY ISKOLA - EGY P9LGÁRSR prog-
ramját. A progľam fő cé|ja az áIta|ános bűnmegelőzés, a gyermek és fiatalkori brinözés, i|letve
az áIdozattávźl|ás megelőzése, így kiemelten a dľog prevenció, a baleset-meg előzés, ezá]ta| a
köz]ekedési szabályok betartása, valamint a kĺizlekédési vetélkedők szervežése. A prograľl
főbb céIjait tekintve össz|rangban Van a Budapest Rendőr-fokapitányság közösségi rendészeti
ťl|ozőťlájának ezirányú metódusaiva|, ezért a rendőrkapitányság u p,ogiu* megvalósít ásához
hatékony segítséget nyújt.

- A kerületi rendőrkapitányság kezdemény ezte,hogya területileg illetékes körzeti megb ízotI _
a polgárőr egyesiilet tagjával közösen - havonta egy alkalomňal vegye fel a kapcšolatot a
működési tertiletén lévo, a Programban szereplő tanintézettel a fiatalóĹ sérelmére elkcjvetetÍ
bűncselekmények á|dozattá válásával összefi'iggésben megvalósuló preventív beszélgetések,
párbeszédek lebonyolítása érdekében.

- A rendőrkapitányság közlekedési eloadója _ a polgáror egyesület tagiáva| közösen _ a prog-
ranrban résztvevő tanintézetek tekintetében taľtson baleset-megelozésitárgyú tájékoztatóĺ.

- Közos gyalogos szolgálatellátás a Blaha Lujzatéren, va|amint a Corvin negyed a|uljáró kör-
nyezetében.

K ientelt r e n dezvénv b iztos ítás ok :

Aktívan részt veszünk aZ onkormányzat á]ta| szervezett ľendezvényeken, ahol
rendezvénybiztosítási feladatokat látunk e| 6-14 főve|. Halottak napján október 3I-től
november 3-ig g napot) 270 ora szolgálatot adtunk a Fiumei úti temetőnél.

A Kesztyű gyár Kozosségi Házzal együtt segítünk a gimnazista diákoknak a közösségi
szolgálatot teljesíteni. A diákok a közösségi szo|gtiat keretében megismeľhetik a polgárőri
tevékenységet.

Mint a tava|yi évben idén is a tanév kezdetén az iskolák környékén a Rendőrséggel és
Ktizterület-felügyelettel kĺizösen segítettiik e|ó az iskolások biztonságos kĺizlekedését.

Ebben az akcióban október 0l-ig vettünk részt, míg azautósok meg nem
forgalnrat' De igény esetén az iskolák vagy óvodák ktimyékén fokozottan
évben.

szokták az iskolai
.iáľőrcizĹink egész
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^ A hatóságok munkáját a polgárőrség nagy létszámmal segítette, így |akoházak kiürítéséhez, a
l ako s ság táj ékoztatásáho z, a terü l et I ezár ás áho z nyrij tott s e gíts é g et.

A polgárőrség tagjai önálló tevékenységük kapcsan is, illetve a ľendőľséggel kĺizos feladatuk
végrehajtása soriín is aktívak, magas fokú éľdeklődéssel |átjéLk e| feladatukat.

Ezúton is szeretném megkiisziinni az egész Polgárőľ Egycsü|ct nevóben a Józsefvárosi
onkormányzat Képvisető-testĺi|ete á|ta|butosított anyagi ós cľkti|csi támogatást, amely
nagyban hozzájáru| ahhoz, hogy munkánkat hatékonyan tudjuk végezni.
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