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Ülések, értekezletek
Közgyűlés
Elnökségi ülés
FEB-ülés
Állományértekezlet
Vezetői munkaértekezlet

2 alkalom
4 alkalom
1 alkalom
7 alkalom
14 alkalom

Létszámhelyzet
Az egyesület létszámhelyzete stabil, a belépő és távozó tagok aránya negatív tendenciát
mutat, melynek oka, hogy 2015. december 31-i hatállyal az inaktív polgárőrök tagsági
viszonya megszüntetésre került.
Az egyes polgárőrök szolgálati aktivitása között jelentős eltérések mutatkoztak, melynek
az alábbi okai vannak:
- a gazdasági helyzetnek köszönhetően többen 2-3-4 munkahelyen vagy
műszakban dolgoznak,
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Vecsés bűnügyileg nem fertőzött település, ezért inger- és adrenalinszegény
környezet,
az 5-8-10 éve polgárőrködő, jellemzően nem vecsési illetőségű társaink aktivitása
is jelentősen csökken,
több polgárőr társunk esetében súlyos betegség, illetve családi tragédiák
következtek be,
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény (a továbbiakban: Pőtv.) változásai miatt egyesületünk a törvény erejénél
fogva a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségétől a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség szervezetébe került áthelyezésre, mely komoly törést
okozott a morálban. A II félévben a morált sikerült helyreállítani, azonban a közel
3 hónapos „félgőz” erősen megmutatkozik a statisztikai adatokban.

1. számú táblázat létszámhelyzet változása 2015.
Időszak
Teljes létszám
2015. I. negyedév
2015. II. negyedév
2015. III. negyedév
2015. IV. negyedév

Rendes tag

Aktív tag

21
21
25
25

14
16
18
16

28
28
32
32

2. számú táblázat szolgálati aktivitás változásai 2012-15.
2012.
2013.
Összes
polgárőr
44
27
száma (fő)
0-50 óra között
20
6
51-100 óra között
7
5
101-200 óra között
7
5
201-400 óra között
8
6
401 óra felett
2
5

2014.
26

2015.
25

6
8
3
3
6

9
6
6
1
3

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.
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Technikai eszközök:
Az egyesület 3 db szolgálati gépjárművel rendelkezik, melyek mindegyike a korának
megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van.
KKC-160
JWF-495
GSV - 432

Opel Astra
Skoda Octavia
Daihatsu Terios

járőrszolgálat
járőrszolgálat
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. Gépjárműveink
többsége 2010-ben kerültek használtan beszerzésre. Az állagmegóvás tekintetében
2015. évben jelentős javulást értünk el, így a jellegesített szolgálati járműveink a tavalyi
17 nappal szemben idén csak 6 napot voltak üzemen kívüli állapotban.
Egyesületünk 2 db. jellegesített kerékpárral is rendelkezik, melyeket szükség szerint a
nyári időszakban használunk.
Technikai eszközeink között meg kell említeni a rendszámfelismerő rendszerünket,
melyhez a KEK KH által engedélyezett, online hozzáféréssel rendelkezünk. Emellett
laptopok, videokamera, fényképezőgépek, speciális lámpák kerültek beszerzésre. Ezek
az eszközök az irodában kerültek letárolásra.
A ruházat szakaszosan, az anyagi lehetőségek függvényében kerültek beszerzésre. A
beszerzésnél különös hangsúlyt fektettünk a szolgálatellátásra való alkalmasságra, a
minőség megőrzésének idejére, valamint a szélsőséges időjárási viszonyokra.
Egyesületünknél jelenleg az alábbi ruházati cikkek vannak rendszeresítve:
5.11 tactical gyakorló nadrág (hosszú, sötétkék)
5.11 tactical gyakorló nadrág (rövid, sötétkék)
galléros póló POLGÁRŐRSÉG VECSÉS felirattal (fehér)
galléros póló POLGÁRŐRSÉG felirattal (fehér)
galléros póló POLGÁRŐRSÉG VECSÉS felirattal (sötétkék)
SWAT bakancs (fekete)
Coverguard dzseki (fekete)
MS technikai dzseki (fekete)
Vektor láthatósági mellény
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technikai pulóver (sötétkék)
téli sapka (fekete)

Szolgálatellátás:
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 önkormányzatközpontú, “megelőző-szolgáltató-jelzésadó” szemlélet érvényesüljön.
Ennek érdekében a hét minden napján igyekeztünk polgárőr szolgálatot szervezni úgy,
hogy annak alapját a Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és környezetvédelmi
Osztályával összehangolt közterületi járőrszolgálat, kisebb részét a rendőrséggel közös
szolgálat adja.
3. számú táblázat tervezett és teljesített szolgálati óraszámok
Szolgálati forma
Tervezett
Teljesített

Eltérés

közterületi járőrszolgálat
körözési tevékenység
rendőrrel közös szolgálat
együttműködővel közös szolgálat
rendezvénybiztosítás
prevenció/oktatás
ügyintézés
ÖSSZESEN

-1389
-112
+166
+291
+463
+31
-93
-643

3.000
120
240
125
330
100
120
4.035

1611
8
406
416
793
131
27
3392

Magától értetődően nem csak a tervezetthez, hanem a korábbi évekhez viszonyítva is
vizsgáljuk az óraszámok alakulását, melyek 2012. és 2014. évhez viszonyítva az alábbiak
szerint alakultak:
4. sz. táblázat
Szolgálati forma

2012-15. évi óraszámok
2012.

közterületi járőrszolgálat
körözési tevékenység
rendőrrel közös szolgálat
együttműködővel
közös
szolgálat
rendezvénybiztosítás
prevenció/oktatás
ügyintézés
egyéb (figyelő, jelzőőr)
ÖSSZESEN

2013.

2014.

2015.

2.690
205
725
324

3.983
106
716
661

3.393
6
713
399

1611
8
406
416

634
205
570
66
5.419

494
248
257
8
6.476

528
270
48
0
5.357

793
131
27
0
3392

A szolgálati óraszámok elemzése során megállapításra került, hogy a drasztikus
csökkenés az alábbi okokra vezethető vissza:
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a polgárőrök szabadidejének és aktivitásának eredményeként 2015. évben csak
246 napra sikerült polgárőr szolgálatot szervezni, szemben a 2014. évi 309
nappal,
a fentiek miatt 2015. évben jellemzően egy- és kétfős szolgálatellátások kerültek
megszervezésre, szemben a 2014. évi 3-4 fős szolgálatokkal,
a polgárőrség és a közterület-felügyelet állománya között 3 fő esetében van
átfedés, akik többnyire közterület-felügyelői szolgálatot látnak el,
a tagság egy jelentős része a fentebb említett okok miatt egyre inkább inaktívvá
vált.

A lakossági segítségkérések, az észlelések, valamint a lakóktól beérkező,
normasértésekről szóló információk (körözött személyek, gyanús gépjárművek,
bűncselekmények, elkóborolt állatok, eltűnt személyek, közösségellenes magatartások,
stb.), az idei gyengébb statisztikai teljesítmény ellenére azt mutatják, hogy a lakosság
bízik a polgárőrség tevékenységében, elismeri eredményeit és egyfajta
„problémamegoldó” szerepkörben látják a polgárőrt. Elmondásuk szerint ennek legfőbb
oka a rendőrséghez képest gyorsabb reakciók, a lakók problémáira való nyitottság és
azoknak hatékony, eredményes megoldása.
Tekintettel arra, hogy a polgárőrség hatósági jogkörrel nem rendelkezik, fő feladata a
megelőzés és a jelzésadás. Megállapítható, hogy Vecsés nem tartozik a bűnügyileg
frekventált települések közé. A lakosság által jelzett, illetve a szolgálatellátás során
tapasztalt problémák főleg a szabálysértés és a közösségellenes magatartás körébe
tartoznak, illetve nem minősülnek jogsértésnek, azonban a lakosság biztonságérzetét
negatívan befolyásolják. Mivel a hatósági apparátust nem szeretnénk feleslegesen
terhelni, a jelzésadás szigorú szűrésen megy keresztül.
Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével (bűncselekmény, baleset, stb.) a
polgárőr járőr a hatóságok és együttműködő szervezetek illetékeseit a helyszínről nem
értesítik, hanem lehetőség szerint végrehajtják az elsődleges intézkedéseket
(adatgyűjtés, dokumentálás, esetleírás, kárelhárítás, stb.) és írásos jelentést készítenek.
A jelentések az előzetesen meghatározott eljárási rendben kerülnek továbbításra az
érintett hatóságok, szervezetek felé, többnyire írásban, esetenként telefonon.
A jelzésadások az alábbiak szerint oszlanak meg:
- a bűncselekmények, szabálysértések, gyanús személyek, járművek észlelése,
valamint a balesetek esetén a Vecsési Rendőrőrs,
- közösségellenes magatartás, jogosulatlan kereskedelmi tevékenység, külterületek
biztonsága, valamint a közművek meghibásodása esetén a Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és környezetvédelmi Osztálya,
- a vendéglátóhelyekkel kapcsolatos panaszok, bejelentések esetén a
Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézője,
- jogellenes hulladéklerakás esetén a Vecsési Hulladékkommandó,
- viharkárok, közúthálózat rongálódása esetén a Városgondnok Kft,
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eltűnt, elhullott és elkóborolt állatok esetén a gyepmester,
hátrányos helyzetű családok, idős vagy magánosan élő, fokozottan
veszélyeztetett személyek esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kerül
értesítésre, melyre az értékelt időszakban összesen 694 esetben került sor.

Külön figyelmet fordítunk a közösségi oldalak vecsési érintettségű csoportjaiban
elhelyezett bejegyzésekre, figyelemfelhívásokra, melyekre lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk azonnal reagálni.
Vecsési Rendőrőrs
Az esetek többségében balesetek, betörési kísérletek, gyanús személyek miatt kerültek
értesítésre. Nagy segítséget jelentett a rendőr járőr részére biztosított, közvetlen
kapcsolatot lehetővé tevő szolgálati telefon kiadása, azonban sokszor szembesültünk a
ténnyel, hogy a vecsési rendőr járőr egyéb szolgálati feladatai miatt nem tartózkodott
Vecsésen.
Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
2015. évben a legdinamikusabb és leghatékonyabb hatóságként, együttműködő
szervezetként funkcionált. A hatósági jogkörtől függetlenül minden bejelentésre
azonnali és hatékony fellépést, ügyintézést tudtak biztosítani, mely igen komoly
elismerést vívott ki mind a lakosság, mind a polgárőrök körében. A bejelentések
témaköreinek skálája igen széles volt, azonban ki kell emelni, hogy minden felmerülő
problémára proaktívan és eredményesen reagáltak. Ki kell emelnünk Rózsa Balázs
osztályvezető, Tardi István és Korompai Bence közterület-felügyelők példaértékű
együttműködési és megoldás-orientált hozzáállását, mely felbecsülhetetlen segítséget
nyújtott a felmerült gondok kezelésében.
Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintéző
Az elmúlt években számtalan bejelentés érkezett a különböző vendéglátóhelyekkel
kapcsolatos problémák miatt. Kovács Zoltánné minden esetben nyitottan reagált a
felmerült problémákra és kezdeményező magatartást tanúsított a problémás ügyek
megoldása során. Rendszeresen kaptunk tájékoztatást a városban bejelentett kulturális
és szabadidős rendezvényekről, valamint rendszeresen hajtottunk végre közös
ellenőrzéseket a különböző vendéglátóhelyeken.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az idősekre és magánosan élőkre vonatkozó fokozott odafigyelés egyik eredménye, hogy
az idősek – életkori sajátosságukból adódóan – rendszeresen keresnek fel minket
különböző ügyes-bajos dolgaikkal, problémáikkal. Ezek a megkeresések általában nem
jogsértéssel vagy prevenciós tevékenységgel kapcsolatosak, inkább egyfajta „kapocs a
világhoz” jellegű célt szolgálnak. A beszélgetések során számtalan olyan körülmény is
tudomásunkra jut, mely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat számára jelentőséggel
bír, ezért azok soron kívül továbbításra kerülnek.
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Hasonló a helyzet a különböző mértékben értelmi fogyatékosnak tűnő/minősített
személyek ügyében is. 2015. évben sajnos több olyan eset is előfordult, mely során ilyen
személyekkel szemben kellett intézkednünk, illetve ilyen személyek lakosságot zavaró
cselekményei miatt kaptunk bejelentést.
Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető, Gondáné Csillag Mariann és Kiss Ervin
családgondozók a ránk vonatkozó mértékben folyamatosan tájékoztattak a jelzett
problémákkal kapcsolatos ügyintézés mozzanatairól, eredményéről, illetve felhívták
figyelmünket az esetlegesen várható további eseményekre, problémákra, személyekre.
2015. évben – a korábbi képest gyengébb óraszámok ellenére – a Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület teljesítményét jónak értékelem.
A magas színvonalú szolgálatellátásért és az egyesület érdekében kifejtett
tevékenységükért külön ki kívánom emelni Birta Norbert, Korompai Bence és Suskovics
Zoltán polgárőröket.
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