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1. Számviteli beszámoló
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójának mérlegét és eredmény
levezetését a számviteli törvény előírásainak megfelelő formában az 1sz. melléklet
tartalmazza.
Az egyesület 2011-ben vállalkozásból származó bevételre nem tett szert.
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Egyesület költségvetéstől támogatást a SZJA 1% formában 2012-ben nem kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Saját tőke összetétele:
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény

1.080
0
1.905
-825

eFt
eFt
eFt
eFt

Az előző évihez viszonyítva a tárgyévi eredmény szintén negatív de kisebb arányban. 972eFt-ról (veszteség)-825eFt-ra (veszteség) módosult. Ennek legfőbb oka a tamogatások
csökkenése, bár már kisebb arányban. Ezért a költségeink is csökkentek de nem tudtuk olyan
mértékben csökkenteni, amilyen mértékben a bevételeink csökkentek. A tőkeváltozás az
előző évek eredményét tükrözi, amelyet lényegesen a tárgyévet megelőző évi eredmény
növelt meg. Induló tőkével nem rendelkezett az Egyesület.
Eszközeink (befektetett eszközök és forgóeszközök) pénzeszközökből és tárgyi eszközökből
és egyéb követelésből állnak.
A tárgyi eszközök nettó értéke: 5.309eFt. Az Egyesület a következő beruházásokat eszközölte
a 2011. évben: univerzális állvány, kerékpárok (8db), irodabútor, notebook. összesen:
779ezer Ft értékben. Egyéb követelés: 20ezer eho túlfizetés.
Pénzkészlete összesen: 38eFt volt 2011.12.31-én. Mely 18ezer készpénzből és 20ezer
bankszámlán lévő pénzből állt.
Rövid lejáratú kötelezettség az alapítókkal szembeni kölcsönökből áll elsősorban, melynek
összege: 1,300eFt és 8ezer Ft szállítói kötelezettségből és 90ezer Szja adókötelezezettségből .
2011.évben 100ezer Ft visszafizetésre került Hanek Gábor részére, így a 2011.12.31-ei
kötelezettség: 1.300eFt.
Hosszú lejáratú kötelezettség teljes összege 2,065eFt 3db pénzügyi lízingből tevődik össze,
amely mindegyike gépkocsi vásárlásokhoz kapcsolódik.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.
5.A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
Tárgyévben egyesületünk összesen: 8.279 e Ft támogatást kapott különböző jogcímen. Ez
4.384 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az önkormányzati
támogatások csökkenése okozta.
 Vecsési Önkormányzat részéről kapott támogatás: 8.700eFt
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 Vállalkozásoktól kapott támogatás: 12eFt
 Magánszemélyektől kapott: 2eFt
 Polgárőr Szövetségtől kapott:946eFt
A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében.
6. Tisztségviselők juttatása:
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Beszámoló a Polgárőrség munkájáról.
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Egyesületi adatok:
Egyesület neve:

Vecsés Települési Polgárőr Egyesület

Egyesület székhelye:

2220 Vecsés, Fő út 112.

Iroda címe:

2220 Vecsés, Károly u. 2.

Bírósági bejegyzés száma:

4PK.60.187/2001

Nyilvántartási szám:

TE3143

Adószám:

18692512-1-13

Bankszámlaszám:

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
65100091-11244895

Tisztségviselők
Elnök:

Hanek Gábor

06-30-749-9800

vecses@polgarorseg.net

Alelnök:

Suskovics Zoltán

06-30-660-9931

vecses@polgarorseg.net

Titkár.

Máté Márk

06-30-668-6947

vecses@polgarorseg.net

FEB-elnök:

Akács Zsolt

06-30-650-4877

vecses@polgarorseg.net

Az egyesület szervezeti felépítése megegyezik a polgárőr egyesületek általános szervezeti
felépítésével. A feladatok megosztása az alábbiak szerint került meghatározásra:
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Közgyűlés, elnökségi ülés, értekezletek
2011. évben 2 esetben került sor közgyűlésre. Március hónapban tisztújító, július hónapban
alapszabály-módosítással járó tisztújító közgyűlést tartottunk.
Elnökségi ülésre összesen 4 (félévenként 2-2) esetben került sor, melyeken 44 határozat
született.
FEB-ülésre 5 esetben került sor, az ellenőrzések az egyesület jogszerű működését állapították
meg.
2011. második félévétől bevezetésre került a vezetői értekezlet, mely egyfajta döntéselőkészítő szerepet tölt be és melyen az elnökség tagjain kívül az aktuális témában érintett
polgárőrök vesznek részt.
2011. decemberében elvi döntés született a havi állományértekezlet bevezetésére, melyet
tájékoztatási, képzési és csapatépítő témakörökre kívánunk építeni.

Létszámhelyzet
A létszámhelyzet 2009. óta először emelkedő tendenciát mutatott. Az egyesület tagságának
nagyjából harmadát olyan polgárőrök alkotják, akik a közterületi szolgálatellátásban nem
vesznek részt, azonban egyéb más módon veszik ki a részüket az egyesület munkájából
(irodával kapcsolatos ügyintézés, szponzorokkal kapcsolatos feladatok, takarítás, stb).
Az év második felében történt vezetői és szervezeti változások mind az egyesület létszámára,
mind a szolgálati órák megoszlására, mind a tagság és a szolgálatellátás minőségére kihatással
voltak. 1 fő év elején jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván az egyesület munkájában részt
venni, 1 fő egészségi állapotára való tekintettel nem tud szolgálatba járni, 3 fő tagsági
viszonya – saját kérésükre – felfüggesztésre került, illetve további 1 fő az étkezési utalványok
biztosításának megszüntetése miatt nem kíván szolgálatba járni. A második félévben 3 rendes
és 1 tiszteletbeli taggal bővült az egyesület létszáma, valamint december hónapban további 5
fő jelezte csatlakozási szándékát, akiknek felvételi eljárása folyamatban van.
Tagsági viszony szerint
rendes
30

2011. I. január
tiszteletbeli
0

pártoló
0

rendes
34

5

2011. december
tiszteletbeli
0

pártoló
1

Tagság viszonya szerint
aktív
30

2011. január
felfüggesztett
0

kizárt/kilépett
1/0

aktív
33

2011. január
25-40
15

40 év felett
15

25 év alatt
2

2011. december
felfüggesztett kizárt/kilépett
3
0/0

Életkor szerint
25 év alatt
0

2011. december
25-40
17

40 év felett
16

Nemek szerint
2011. január
férfi
28

2011. december
nő
2

férfi
30

nő
5

Polgárőr képzettség szerint
alapismereti
11

2011. január
emelt szintű
7

mentesült
3

alapismereti
12

2011. december
emelt szintű
7

mentesült
4

30< óra/hó
8

0 - 10 óra/hó
13

2011. december
10-30 óra/hó
15

30< óra/hó
7

Szolgálati órák szerint
0 - 10 óra/hó
12

2011. január
10-30 óra/hó
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Elhelyezés, iroda
Az egyesület irodája a Károly u. 2. szám alatti épület emeletén, a korábbi térfigyelő
helységben található. A 35 négyzetméteres helységben 1 nagy méretű iroda, 1 kis iroda,
zuhanyzó, WC és főzőfülke található. Az iroda 2 db számítógéppel, nyomtatóval,
mágnestáblákkal, szélessávú internettel van felszerelve. Az egyesületi adminisztráció,
valamint a pénzügyi iratok kivételével az egyesület eszközei itt kerültek elhelyezésre. Az
iroda alkalmas az eligazítások, kisebb értekezletek megtartására, valamint a nagyobb
rendezvények idején vezetési pont szerepének betöltésére.
Az objektum zárt udvarán kerültek elhelyezésre a szolgálati gépjárművek.

Szolgálati gépjárművek
Az egyesület 4 db szolgálati gépjárművel rendelkezik, melyek mindegyik a korának
megfelelő műszaki, és kifogástalan esztétikai állapotban van.
KKC-160

Opel Astra

járőrszolgálat

JWF-495

Skoda Octavia

járőrszolgálat

IAY-164

Fiat Stilo

járőrszolgálat
6

GSV -

Daihatsu Terios

ügyintézés

3 db szolgálati gépjármű a polgárőrségről szóló törvényben és a vonatkozó normákban
meghatározott jelleggel van ellátva, az ügyintézéshez használt gépjármű jellegesítéssel nem
rendelkezik. A szolgálati gépjárművek jellegesítését a Vecsési Rendőrőrs kérésének
megfelelően felülvizsgáltuk. A járművek jellegesítése megfelel a jogszabályi előírásoknak,
azokon megtévesztésre alkalmas jelzés, jelölés, grafikai elem nem található. A JWF-495 és az
IAY-164 forgalmi rendszámú szolgálati gépjárművek – közutak, közművek és közúti
közlekedési táblák ellenőrzése céljából – fix figyelmeztető fényjelzéssel (fényhíd) lettek
ellátva.

Ruházat, felszerelés
Az egyesület rendszeresített öltözete (kiemelve az egyesület által biztosított ruházat):
-

sötétkék Polgárőrség feliratú baseball-sapka

-

fekete Coverguard szolgálati dzseki

-

sötétkék POLGÁRŐRSÉG feliratú póló

-

fehér POLGÁRŐRSÉG feliratú póló

-

Portwest kék-sárga megkülönböztető mellény

-

Vektor (EU-s) mellény (10 db)

-

sötétkék vagy fekete nadrág

-

fekete zárt cipő vagy bakancs

-

állományjelző

Az egyesület felszerelése: Leltár szerint

Szolgálatellátás
Az egyesület 2011. évi tevékenysége során az alábbi feladatokat látta el:
-

önálló figyelő-jelző járőrszolgálat

-

posztos szolgálat

-

jelzőőri szolgálat

-

rendőrséggel közös szolgálat

-

egyéb együttműködővel közös szolgálat

-

készenléti szolgálat

-

BPSZ központi akciókban való részvétel
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-

rendezvénybiztosítás

-

bűn- és balesetmegelőzési programok szervezése, működtetése

-

gépjármű-felderítő szolgálat

-

ügyintézés

Önálló figyelő-jelző járőrszolgálat
2011. évben 547 esetben 9386 óra időtartamban láttunk el önálló figyelő-jelző
járőrszolgálatot. A járőrszolgálatok során foganatosított polgárőri fellépések, intézkedések
minden esetben jogszerűek voltak. A szakszerűség tekintetében komoly probléma nem merült
fel, az elnökség által emelt kifogások túlnyomó részben a kommunikáció, a rádióforgalmazás
szabályai, a jelzőőri tevékenység ismeretének hiányából, hiányosságából eredtek. Ezek
pótlása, fejlesztése 2012. első negyedévében az egyesületi képzési rendszer keretein belül
megnyugtató módon rendezésre kerül.

Posztos szolgálat
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala felkérésére 2011. első félévében a csütörtöki és
szombati piacnapokon posztos szolgálatot láttunk el a Szent István téren. A posztos szolgálat
– a Szent István tér átépítése, valamint a piac áthelyezése miatt – a második félévben
megszüntetésre került.

Jelzőőri szolgálat
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Tündérkert Óvoda és a Falusi Általános
Iskola felkérésére eseti jelleggel a reggeli órákban jelzőőri feladatokat láttunk el a fenti két
intézménynél. A tevékenység során a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésére
ügyeltünk.

Rendőrséggel közös szolgálat
Egyesületünk tekintetében a rendőrséggel közös szolgálatellátás több rendőri szervet érint.
Legfontosabb a Vecsési Rendőrőrs, mellyel 2011. évben 54 esetben 529 óra közös szolgálatot
teljesítettünk. Az egyesület önálló figyelő-jelző járőrszolgálata igazodik a rendőrség
elvárásaihoz és igényeihez, valamint az aktuális közbiztonsági helyzethez. A Vecsési
Rendőrőrs

parancsnokával

és

helyettesével

a

kapcsolattartás

információáramlás kétirányú, az együttműködés példaértékű.
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folyamatos,

az

A Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal az együttműködés – az RRI speciális helyzetéből
adódóan – többnyire a gépjármű-felderítési feladatokra terjed ki. 2011. évben 29 esetben
láttunk el közös szolgálatot.
A Monori Rendőrkapitánysággal történő együttműködés a gépjármű-felderítési, valamint a
rendezvénybiztosítási feladatokra terjed ki. 2011. évben 15 esetben láttunk el közös
szolgálatot.

Egyéb együttműködővel szolgálat
Vecsés Város Polgármesteri Hivatalával az együttműködés folyamatos. Az egyesület az
önkormányzat minden rendezvényének biztosításában részt vesz, melyek közül kiemelni
kívánom

a

Káposztafeszt

és

a

Lóti-Futi

rendezvényeket.

2011.

évben

A

rendezvénybiztosításokon kívül 11 esetben vettünk részt a szélsőséges időjárás okozta károk
miatt szükséges felderítési, elhárítási, enyhítési, területzárási feladatokban.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az együttműködés 2011. évben indult. Az
egyesület a CsaSe Lazító Klub és Diákiroda programjaiban vesz részt, illetve folyamatban van
a Szolgálat ügyfeleivel kapcsolatos hatékony jelzőrendszer működésének kialakítása is.
A légi közlekedés biztonságát súlyosan sértő és veszélyeztető események miatt megkezdődött
az egyesület és a Hungarocontrol Zrt. együttműködésének kialakítása is. Az elvi egyetértés
során a közös munka a jelzésadásra, a légiközlekedés biztonságát sértő és/vagy veszélyeztető
események helyszíneinek visszatérő ellenőrzésére, valamint a navigációs berendezések
ellenőrzésére terjed ki.

Készenléti szolgálat
Az önkormányzat, a rendőrség és a lakosság elvárásainak megfelelően a szolgálatmentes
napokon, illetve szolgálati időn kívül 18:00 és 06:00 óra között készenléti szolgálatot tartunk
fent. A készenléti szolgálat – napszaktól függően – átlagban 10 perces reakcióidővel tudott
megjelenni a megadott helyszíneken. Tekintettel arra, hogy szolgálati óráinkat nem kívánjuk
inaktív tevékenységgel növelni, 2011. augusztus 1-i hatállyal a készenléti szolgálat – a
rendkívüli eseményeket leszámítva - a Budapest Központ felé nem kerül lejelentésre.
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BPSZ központi akciókban való részvétel
A korábbi évek gyakorlatával szemben 2011. évben a központi akciókban való részvétel esetés óraszámai csökkentek, melynek okai vizsgálat tárgyát képezik. 2011. évben a Sziget
Fesztiválon, illetve az állami ünnepségekhez kapcsolódó kiürítéseken, valamint a BRFK
Közlekedésrendészeti Főosztállyal közös szolgálatellátásokon vettünk részt.
A BPSZ központi akciókban való 2012. évi részvétel – a lehetőségek és elvárások figyelembe
vételével - az első negyedévben kerül kidolgozásra.

Gépjármű-felderítés
A gépjármű-felderítési feladatokat 2011. évben szinte kizárólag az együttműködő partnerek
felkérésére hajtottunk végre. 2011. utolsó negyedévében gépjármű-felderítő koordinátor
került kijelölésre, azonban személyében – családi okok miatt – várhatóan változás áll be.
Az egyesület sikeresen pályázott az online technika beszerzésére, azonban hozzáférési
jogosultsággal nem rendelkezünk. A KEK KH-tól igényelt hozzáférési jogosultság beszerzése
folyamatban van.

Fegyelmi helyzet, elismerések
2011. évben az ellenőrzések rendszere az alábbiak szerint alakult.
VTPE Elnökségének ellenőrzései

264 eset, ebből

-

közterületi járőrszolgálat

21 eset

-

gépjármű-felhasználás

137 eset

-

feladat-végrehajtás

91 eset

-

eszközbeszerzés

11 eset

-

pályázati vállalások

4 eset

VTPE FEB ellenőrzései

2 eset, ebből

-

határozatok megvalósítása

1 eset

-

gazdálkodás

1 eset

BPSZ ellenőrzései
-

29 eset, ebből

közterületi szolgálatellátás

29 eset
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2011. évben a fegyelmi helyzet jónak értékelhető. A polgárőrök a szolgálatellátás során tiltott
eszközt nem viseltek, nem hordtak, nem alkalmaztak. A szolgálatot – kevés kivételtől
eltekintve – az előírt öltözetben és felszereléssel látták el.
A BPSZ Ellenőrzési Csoportja 2 esetben fedett fel hiányosságot, ebből 1 esetben a
szolgálatellátás felfüggesztésre került. Az érintett polgárőrt az egyesület elnöksége írásos
figyelmeztetésben részesítette.
A gépjármű-felhasználás ellenőrzése adminisztrációs hiányosságot fedett fel. Az érintett
polgárőrt az egyesület elnöksége írásos figyelmeztetésben részesítette.
2011. évben a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület állománya az alábbi elismerésekben
részesült:
- BPSZ Szolgálati Érdemérem bronz fokozata

1 fő

- egyesületi elismerés és jutalom

6 fő, ebből
2 fő szolgálati évek után;
2 fő elfogásért;
2 fő éves teljesítményért.

Sajtó, kommunikáció
A külső kommunikációs feladatok ellátás az egyesület alelnökének feladata. Külső
kommunikáció alatt mind az együttműködő partnerek, mind a polgárőrség kommunikációs
csatornáit, az internetet, valamint a tömegtájékoztatási eszközöket kell érteni.
A külső kommunikáció eszközei különösen:
-

körlevél, köremail

-

Williams Televízió

-

Facebook

-

BPSZ hivatalos honlapja

-

Rádió P

A külső kommunikáció tartalma:
-

havi összefoglaló jelentés

-

események, intézkedések leírása

-

felhívások, tájékoztatók, riasztások
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-

tapasztalatok, javaslatok, észrevételek

-

állásfoglalások

A legfontosabb kommunikációs partnerünk a Williams Televízió, mely hetente tudósít az
egyesület tevékenységéről, eredményeiről. A riportokról minden esetben beszámoltunk a
BPSZ illetékeseinek, valamint a Facebookon megjelenítettük.
Kiváló kapcsolat alakult ki a Rádió P-vel, mely rendszeresen tudósít híreinkről.
Komoly figyelmet fordítunk a Facebook közösségi oldalon történő megjelenésre,
csoportunkban rendszeresen megjelentetjük a híreket, információkat, közleményeket.
Honlapunk jelenleg átalakítás alatt áll, várhatóan 2012. február hónapban indul újra.

Működést segítő és akadályozó tényezők
Működést segítő tényezők:
-

az önkormányzat támogatásának köszönhetően az egyesület gazdálkodása és
működése stabil

-

az egyesület elhelyezése, technikai eszközei megfelelőek

-

az együttműködő szervezetekkel a kapcsolat kiváló

-

az egyesület megítélése a lakosság és az együttműködő szervek részéről kiváló

-

a szakmai irányítás és ellenőrzés hatékonnyá vált

Működést hátráltató tényezők:
-

online gépjármű-felderítő rendszer hiánya

-

KRESZ-táblák hiánya

-

URH töltők hiánya

-

BPSZ pályázati támogatás szubjektívumok miatti csökkenése

-

EPIR hiányosságai

-

elismerésre felterjesztések szubjektívumok miatti elutasítása, megváltoztatása

-

nem hatékony gazdálkodás az I. félévben
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2012. évi főbb tervek, feladatok
-

Pőtv., a vonatkozó jogi normák és az egyéb belső szabályzóknak való megfelelés

-

polgárőr

-

URH rádiók fejlesztése

-

KRESZ-táblák beszerzése

-

online MATRIX rendszer beszerzése

-

egyesületi képzési rendszer működtetése

-

teljesítményértékelő és motivációs rendszer működtetése

-

együttműködői rendszer fejlesztése

-

bűn- és balesetmegelőzési programok működtetése, fejlesztése

-

az irodahelység teljes felújítása, bútorok cseréje

-

az IAY-164 forgalmi rendszámú gépjármű cseréje

Összefoglaló
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2011. évben a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a helyi sajátosságokhoz és elvárásokhoz igazodóan látta el feladatait. Szövetségi
kötelezettségeinek (tagdíjfizetés, részvétel a szövetségi életben, elszámolások, beszámolók,
stb) a szubjektívumok és hátráltató tényezők ellenére hiánytalanul eleget tett.
Az egyesület a helyi közélet és közösség élet egyik meghatározó eleme, melyre a jövőben
még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. 2012. évre a legfőbb igazodási pont Vecsés Város
Polgármesteri Hivatala, a Vecsési Rendőrőrs és a vecsési lakosság igényeinek való
megfelelés, valamint a polgárőrök méltó elismerésének biztosítása.
Egyesületünk – a 2011. évi CLXV. törvényben biztosított lehetőségek erejénél fogva – a
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségéből kilépni nem szándékozik.
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