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1. Számviteli beszámoló
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolójának mérlegét és eredmény
levezetését a számviteli törvény előírásainak megfelelő formában az 1sz. melléklet
tartalmazza.
Az egyesület 2013-ban vállalkozásból származó bevételre nem tett szert.
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Egyesület költségvetéstől támogatást a SZJA 1% formában 2013-ban 292.242 Ft értékben
kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Saját tőke összetétele:
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény

1.986
0
1.080
906

eFt
eFt
eFt
eFt

Az előző évi eredményhez amely 825ezer veszteség volt 2013-ban sikerült pozitív 906 ezer Ft
eredményt elérni. Ennek legfőbb oka a támogatások kis mértékű növekedése és a
költséghatékonyabb gazdálkodás. A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi, amelyet
a jelenlegi 2013-as évi eredmény is megnövelt. Induló tőkével nem rendelkezett az Egyesület.
Eszközeink (befektetett eszközök és forgóeszközök) pénzeszközökből és tárgyi eszközökből
és egyéb követelésből állnak.
A tárgyi eszközök nettó értéke: 2.554eFt. Az Egyesület a következő beruházásokat eszközölte
a 2013-as évben: mobil telefon, digitális fényképezőgép összesen: 181ezer Ft értékben.
Egyéb követelés: 20ezer eho túlfizetés.
Pénzkészlet összesen: 535eFt volt 2013.12.31-én. Mely 31ezer készpénzből és 504ezer
bankszámlán lévő pénzből állt.
Rövid lejáratú kötelezettségek soron összesen: 342ezer Ft-ot mutattunk ki. Amelynek
összege: 200eFt tagi kölcsönből, 11ezer Ft szállítói kötelezettségből és 131ezer cégautóadó
adókötelezezettségből állt.
Hosszú lejáratú kötelezettség teljes összege 731 eFt 1db pénzügyi lízingből tevődik össze,
amely gépkocsi vásárlásokhoz kapcsolódik.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti támogatást, 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: 10.915 e Ft támogatást kapott különböző jogcímen. Ez
603 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Csökkenés mutatkozott az önkormányzati
támogatások területén, összesen 1.200 ezer Ft-tal kevesebb támogatásban részesültünk 2013ban.
 Vecsési Önkormányzat részéről kapott támogatás: 7.300 eFt
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Vállalkozásoktól kapott támogatás: 1 000 eFt
Magánszemélyektől kapott: 0 eFt
Polgárőr Szövetségtől kapott: 2 323 eFt
szja 1%: 292 eFt

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 szakmai beszámoló
(Beszámoló a Polgárőrség munkájáról)
SZERVEZETI ADATOK

Egyesületi adatok
Egyesület neve:

Vecsés Települési Polgárőr Egyesület

Rövid név:

VTPE

Székhelye:

2220 Vecsés, Fő út 112.

Iroda címe:

2220 Vecsés, Károly u. 1.

Bírósági bejegyzés száma:

4PK.60.187/2001

Nyilvántartási szám:

TE3143

Adószám:

18692512-1-13

Bankszámlaszám:

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 65100091-11244895

OPSZ tanúsítvány:

01/0053

URH hívónév:

TÁMOGATÓ 43001-100

Tisztségviselők
Elnök:
Alelnök:
Titkár:

Hanek Gábor
Suskovics Zoltán
Máté Márk

Felügyelő Bizottság elnöke: Tisza Ferenc
Felügyelő Bizottság tagja: László György
Presztolánszky András
Hubayné Büki Katalin
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Ülések, értekezletek
2013. évben közgyűlésre 1, elnökségi ülésre 6, felügyelő bizottsági ülésre 4,
munkaértekezletre 29 alkalommal került sor.

Elhelyezés
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. 2012. évben felújításra került a
bútorzat, a számítógéppark, a konyha és a fürdőszoba. Sajnos az épület állapotából adódóan
az ősz folyamán az időjárás a tetőszerkezetet megrongálta, javítását kérelmeztük.
Az objektum zárt udvarán kerültek elhelyezésre a szolgálati gépjárművek.

Gépjárműpark
Az egyesület 3 db szolgálati gépjárművel rendelkezik, melyek mindegyike a korának
megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van.
járőrszolgálat

KKC-160

Opel Astra

JWF-495

Skoda Octavia járőrszolgálat

GSV - 432

Daihatsu Terios

ügyintézés

2 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 a
KKC-160 forgalmi rendszámú szolgálati gépjárművek – közutak, közművek és közúti
közlekedési táblák ellenőrzése céljából – fix figyelmeztető fényjelzéssel (fényhíd) lettek
ellátva. A járművekhez indítónapló, menetlevél, került rendszeresítésre, valamint GPS
nyomkövető rendszerrel vannak ellátva.
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Létszámhelyzet
2013. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a tagtoborzásra, valamint a jelentkezők minőségi
szempontok szerinti kiválasztására is. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több a fiatal
jelentkező, akik összesen több, mint 2.500 szolgálati órát teljesítettek.
Továbbra is a minőségi szemléletet tartjuk a kiválasztás és a felvétel alapjának, melyet a
jövőre nézve is fenntartunk.
Polgárőreink az EPIR-ben szerepelnek, a változások folyamatosan aktualizálásra kerülnek,
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) felé a tagdíjfizetési
kötelezettségnek maradéktalanul eleget tettünk.
A polgárőr igazolványok beszerzése folyamatos volt, jelenleg 2 fő igazolványa még nem
készült el, 1 fő részére próbaidő 1 fő részére pedig tartós távollét miatt nem került igénylésre.
A fentieken kívül egyesületünk rendes tagsága igazolvánnyal rendelkezik.
Folyamatos a polgárőrök képzése, jelenleg 1 fő tartós távollét, 1 fő próbaidő miatt nem
rendelkezik alapismereti és gázspray vizsgával. Az egyesületi képzések sajnálatos módon a
tervezettnél jóval kevesebb résztvevővel és óraszámban kerültek megszervezésre.
Egyesületünknek az értékelt időszakban összesen 27 rendes tagja volt. A létszámhelyzet
stabil, a be- és kilépések száma némi elmozdulást mutat a belépések felé. A távozások okai
között többnyire családi és munkahelyi kötelezettségek szerepeltek, 1 esetben személyes
ellentét, 1 esetben emberi és szakmai alkalmatlanság merült fel.
Teljes Rendes
Aktív
létszám
tag
január
28
20
15
február
30
22
19
március
30
22
18
április
33
24
19
május
32
23
18
június
30
21
16
július
30
21
15
augusztus
30
21
14
szeptember
29
20
15
október
31
22
16
november
31
22
20
december
31
22
20
Az elmúlt évek egyik legfontosabb feladata a rendes tagok és az aktívan szolgálatot ellátók
Hónap

arányának javítása, a motiváció fenntartása, elősegítése. 2011. évtől kezdődően ez az arány
fokozatosan javult, 2013. év végére 2 fő kivételével minden rendes tag aktívan lát el
szolgálatot.
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2. számú táblázat

tagság-rendes tagság-aktív tagság változásai

Szolgálatellátás
Szolgálatszervezés elvei
A 2011. második felében elkezdett és következetesen végrehajtott szemléletváltásnak
köszönhetően a polgárőr szolgálatok aránya jelentősen elmozdult az önálló közterületi
járőrszolgálatok felé. Elgondolásunk lényege, hogy a korábbi évek közbiztonsági és bűnügyi
alapú “reagáló” típusú szolgálatellátás helyett a lakosság- és önkormányzat-központú,
“megelőző-szolgáltató-jelzésadó” szemlélet érvényesüljön.
Ennek érdekében a hét minden napján igyekeztünk polgárőr szolgálatot szervezni úgy, hogy
annak alapját a közterületi járőrszolgálat, kisebb részét a rendőrséggel közös szolgálat adja.
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A 2013. évi feladatok meghatározása során – az előző évi tapasztalatok elemzése alapján – a
legnagyobb feladatot a közterületi járőrszolgálat arányának jelentős növelése jelentette,
melyet a többi kiemelt jelentőségű szolgálati forma (rendőrséggel, önkormányzattal, BPSZ-el
közös Szolgálat) komolyabb sérelme nélkül, a szolgálatok számának növelésével kellett
végrehajtani. Polgárőreink jelentős többsége megértette az elvárások és feladatok lényegét,
melynek köszönhetően 2013. évben összesen 6.476 (havi átlag 539,6) szolgálati órát
teljesítettünk.

A szolgálati formák arányaiban is kimagasló előrelépés történt, ugyanis az előzetesen
betervezettekhez képest nem cask a közterületi járőrszolgálat, hanem a rendőrséggel és az
együttműködőkkel (önkormányzat, BPSZ) közös szolgálatok arányai is jelentősen nőttek.
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Közterületi járőrszolgálat
Az előzetes terveknek és elvárásoknak megfelelően a közterületi járőrszolgálatok igen
komoly mennyiségi és minőségi változásokon mentek keresztül. 2013. évben 3.983 óra önálló
közterületi járőrszolgálatot teljesítettünk, mely az összes Szolgálat 61 %-át teszi ki. A
legjelentősebb eredmény, hogy az év majdnem minden napjára (átlagosan napi 10,9, havi
331,9 munkaóra) sikerült polgárőr szolgálatot szervezni, mely jelentős mértékben hozzájárult
a lakók biztonságérzetének növeléséhez és a közbiztonsági helyzet javításához.

Figyelőszolgálat
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2013. évben figyelőszolgálatra orvvadászat elkövetőjének felderítése érdekében, 8 óra
időtartamban került sor.

Jelzőőri szolgálat
A vecsési óvodák és általános iskolák környékén a jelzőőri feladatokat a Vecsési Közterületfelügyelet látja el.

Körözési tevékenységben való részvétel
A körözési tevékenység óraszámaiban erős visszaesés tapasztalható. A visszaesés elsődleges
oka, hogy a rendőrség ritkán igényli a rendszámfelismerő eszköz használatát, igény esetén
pedig többnyire hozzáférési jogosultsággal nem rendelkező rendőrök kerülnek vezénylésre.
Kivétel ez alól a BRFK XII. Kerületi Rendőrkapitányság, melynek állományával havi
rendszerességgel láttunk el gépjármű-felderítő feladatokat. A rendszámfelismerő rendszer
fejlesztésével (tabletek beszerzése) polgárőreink offline üzemmódban az önálló közterületi
járőrszolgálatok során alapfeladatként rendszeresen ellenőrzik a gyanús gépjárműveket.

Rendőrséggel közös szolgálatellátás
Az év egyik kiemelkedő eredménye, hogy az önálló közterületi járőrszolgálatok felé történő
súlyponteltolódás mindössze elhanyagolható mértékben (2012. évben 725, 2013. évben 716)
csökkent a rendőrséggel közös szolgálatellátások óraszáma. Az együttműködés főleg a
Vecsési

Rendőrőrsre,

a Monori Rendőrkapitányságra és

a BRFK XII. kerületi

Rendőrkapitányságra korlátozódik.
A Vecsési Rendőrőrssel évek óta kiváló és példaértékű az együttműködés. Az őrsparancsnok
és a bűnügyi alosztályvezető urakkal a kapcsolattartás folyamatos, a rendelkezésre állás
kölcsönösen biztosított. A rendészeti alosztályvezető úrral való - kapcsolatfelvétel a III.
negyedévben történt meg. A járőrökkel a kapcsolat többnyire kiváló,
A

rendőrséggel

történő

együttműködést

jelentősen

nehezíti,

hogy

a

Monori

Rendőrkapitányságtól az együttműködési megállapodásban meghatározott módon nem vagy
csak jelentős (1 hónapos) késéssel, a rendőrkapitányság által kért kötelező bejelentkezés során
pedig egyáltalán nem kaptuk meg a szolgálatellátás tervezéséhez, a hatékony megelőzéshez és
a bűnalkalmak csökkentéséhez szükséges közbiztonsági adatokat, információkat. Külön
nehézséget okoz, hogy nincs hivatalos információnk az aktuális időszakban szolgálatot
teljesítő rendőr személyéről és elérhetőségéről, mely jelentősen megnehezíti mind a
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jelzésadás, mind a segítségkérés lehetőségét. A problémákat mind a negyedéves értékelő
megbeszéléseken, mind a kapcsolattartás során folyamatosan jeleztük, változás egyelőre nem
történt.
A BRFK XII. kerületi Rendőrkapitánysággal az együttműködés a fokozott ellenőrzések és a
gépjármű-felderítés területére terjed ki, általában havi 2-3 alkalommal. A tapasztalatok
kiválóak, a jövőben is számítanak a részvételünkre

Egyéb együttműködővel közös szolgálatellátás
2013. év egyik komoly eredménye volt, hogy megduplázódott (324 óráról 661 órára) az egyéb
együttműködőkkel közös szolgálatok száma.
Legfontosabb partnerünk Vecsés Város Polgármesteri Hivatala, mellyel mind a külterületek,
mind a vendéglátóhelyek ellenőrzésében, valamint a közösségellenes magatartások
megelőzésében és felfedésében működtünk együtt.
A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) által szervezett ún.
“központi” feladatvégrehajtásokban való részvétel esetében ki kell emelni a márciusi
rendkívüli hóhelyzet, valamint a júniusi dunai árvízi helyzet megelőzési, mentési és elhárítási
munkálatait.
A polgárőr egyesületekkel való közös tevékenység a 2013. évi idegenforgalmi szezonhoz
kapcsolódóan a Balaton biztonságának javítására, valamint a különböző rendezvények
helyszínének biztosítására terjedt ki.
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Rendezvények helyszínének biztosításában való részvétel
Az elmúlt évek legfontosabb és leginkább embert próbáló rendezvénye a Vecsési
Káposztafeszt, mely igen nehéz szervezési és végrehajtási feladatok elé állítja a nagyon magas
létszámban (70-90 fő) jelen lévő polgárőröket. A Káposztafeszttel kapcsolatos események,
jelenségek, tapasztalatok minden alkalommal megküldésre kerülnek az önkormányzat és a
rendőrség részére.
Az önkormányzati rendezvények (állami ünnepek, kulturális és sportrendezvények) közül ki
kell emelni a Bálint Ágnes Kulturális Központ megnyitójával, a Vecsés FC mérkőzéseinek
biztosításával, valamint a Lóti-Futival kapcsolatos biztosítási feladatokat.
2013. évben jellemző volt, hogy anyagi megfontolásokból kifolyólag a különböző
“magánrendezvények” biztosításához is a polgárőrséget kérték fel, melyek közül a
legjelentősebb a Vecsési Moto-Rock Fesztivál volt. Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű
rendezvények biztosításánál nem a biztonsági kockázat, hanem az anyagi megfontolások
domináltak,

polgárőreink

egybehangzó

kérésének

megfelelően

2014.

évben

a

magánrendezvények biztosításában alapvetően nem veszünk részt.

Fegyelmi helyzet
Az értékelt időszakban a polgárőrökkel szemben panasz nem érkezett, etikai eljárás nem
indult. A rendőrség egy próbaidős tagunk esetében jelezte, hogy jogtalan eltulajdonítás miatt
várhatóan büntetőeljárást indítanak ellene, a próbaidős tag jelentkezését azonnal visszavonta.
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2013. 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 1 esetben állapított meg tényt, az eset megnyugtató módon
rendezésre került.
2013. évben a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület tagsága az alábbi elismerésekben
részesült:
OPSZ Elnöki Dícséret

2 fő

BPSZ Szolgálati Érdemérem arany fokozata

1 fő

BPSZ Szolgálati Érdemérem ezüst fokozata

1 fő

BPSZ Elnöki Elismerő Oklevél

5 fő

egyesületi elismerés

3 fő

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:
-

hivatalos honlap (www.vtpe.hu)

-

helyi hírportálok (www.vecseshirek.hu, www.vecses.hu)

-

közösségi oldalak

-

Williams Televízió

-

Rádió P

A külső kommunikáció tartalma:
-

események, intézkedések leírása

-

felhívások, tájékoztatók, riasztások

-

tapasztalatok, javaslatok, észrevételek

-

állásfoglalások

A legfontosabb kommunikációs partnerünk a Vecsés Hírek hírportál, mely folyamatosan
tudósít az egyesület tevékenységéről, eredményeiről.
Kiváló kapcsolat áll fenn a Williams Televízióval és a Rádió P-vel, melyek rendszeresen
tudósítanak eredményeinkről.
Komoly figyelmet fordítunk a Facebook közösségi oldalon történő megjelenésre,
csoportunkban rendszeresen megjelentetjük a híreket, információkat, közleményeket.
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A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 2013. évben a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a helyi sajátosságokhoz és elvárásokhoz igazodóan, az önkormányzati és a
lakosság igényeit maximálisan előtérbe helyezve látta el feladatait. A tevékenység
mennyisége és minősége a tervezettet és a korábbi években megszokott magas színvonalat is
meghaladta, ezzel is hozzájárulva a biztonságérzet és a közbiztonság javításához, a hatóságok
munkájának eredményességéhez.
-

Szlahó Csaba polgármester úrnak;

-

Mohainé Jakab Anikó jegyző asszonynak;

-

Rózsa Balázs úrnak, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály vezetőjének;

-

Bogdándy Soma úrnak, honlapunk és a Vecsés Hírek hírportál szerkesztőjének;

-

Liptai Rita asszonynak, Polgármesteri Hivatal főelőadójának;

-

Kovács Zoltánné asszonynak, a Polgármesteri Hivatal főelőadójának;

-

Vecsés Város Képviselő-testületének;

-

Pallaga Norbert r. őrnagy úrnak, a Vecsési Rendőrőrs parancsnokának;

-

Balaton János r. hadnagy úrnak, a Vecsési Rendőrőrs parancsnokhelyettesének;

-

Tárnokiné Törő Krisztina asszonynak, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetőjének;

-

Szappanos Krisztina asszonynak, a Vecsési Magazin szerkesztőjének;

-

Kortye Vilmos és ifj. Kortye Vilmos uraknak, a Williams Televízió vezetőinek;

-

Szilágyi István úrnak, a gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának;

-

Kardos Pál úrnak, a BPSZ elnökének;

-

dr. Hegedűs Györgyné asszonynak, a BPSZ ügyviteli kabinet vezetőjének;

-

Lőwinger Zoltán úrnak, a Rádió P főszerkesztőjének;

-

az Airport Hotel Stációnak;

-

a Hertz Autókölcsönzőnek;

-

minden vecsési lakosnak, vállalkozásnak, akik támogatták az egyesület működését,
illetve mindenkinek, aki megbecsülte és értékelte erőfeszítéseinket;
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