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Tisztelt Bizottság!
A T. Bizottság a VVKB. 236/2013. (VII.18.) számú határozata, valamint a Képviselő-testület
200/2013. (VIII.26.) számú határozata alapján a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére –a
2013. évi működési költségének támogatása- 1.300.000,- Ft-tal támogatást nyújtott az
alábbiak szerint:
- közüzemi költségek
- telefon, internet költség
- GPRS költség (rendszámfelismerő, BM
online kapcsolat a lekérdezéshez)
- üzemanyag költség
- egyéb költségek
(működési költség, iroda fenntartási költsége,
járőrautók
fenntartása
[biztosítás,
gépjárműadó, javítási és karbantartási
költségek, vizsgáztatás, eredetiség vizsgálat,
autógumi, stb.] irodaszer, postaköltség,
könyvelési költség)

50.000,- Ft
75.000,- Ft
65.000,- Ft
600.000,- Ft
510.000,- Ft

A Ferencváros Polgárőr Egyesület a pénzügyi beszámolóját határidőben benyújtotta
Önkormányzatunk részére.
A benyújtott szöveges beszámolójában foglaltak alapján az Egyesület elsődleges feladatának
tekinti a közbiztonságra veszélyt jelentő jogellenes cselekmények (bűncselekmények,
szabálysértések) megelőzése és felderítése, a közlekedésbiztonság elősegítése, balesetmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem területén önkéntes
társadalmi munka vállalása.
Az Egyesület a korábbi évekhez hasonlóban 2013 évben is folytatta a közbiztonsági,
bűnmegelőzési, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és egyéb területen a korábban megkezdett,
eredménye közhasznú tevékenységét. Az egyéni járőrözésen, valamint a rendőrséggel való
közös szolgálatokon kívül a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel is –alakalomszerűen- közös
szolgálatot hajtottak végre, mellyel hozzájárultak a közbiztonság javításához. Több eseten,
sokszor felkérés nélkül is az Országos Mentőszolgálatnak is segítséget nyújtottak, a
mentőautó helyszíni őrzésével, a kialakult helyzet függvényében a személyzet zavartalan
munkájának biztosításával, illetve a támadások megelőzésével.
A közterek, parkok fokozott ellenőrzése, a játszótereken a gyermekek védelme, a
környezetvédelem, valamint téli időszakban a hajléktalanok védelme érdekében. Baleseteknél
forgalomirányítás, terelés, zárás, helyszínbiztosítás, tanúkutatás. Bűncselekményekkel
kapcsolatban (lopás, rablás, betörés, gépjárműfeltörés, nyakláncletépés) tanúkutatás,
elkövetők elkutatása, garázdaságnál figyelmeztetés.
Bűnmegelőzési tevékenység
A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően
egyre több esetben sikerül a különböző bűncselekmények elkövetőinek tevékenységét
meggátolni, esetlegesen az elkövetőt felkutatni és a hatóság kiérkezéséig visszatartani.
Segítségnyújtás a rendőrség bűnügyi-, körzeti megbízotti-, és közrendvédelmi járőri
állományának. A rendőrséggel való szolgálatellátás során a polgárőrök önálló, vagy a
rendőrség hivatásos állományú tagjaival közös szolgálatot láták el.
Az önálló szolgálatellátás során –jellemzően polgári öltözetben, illetve civil gépjárművel –az
elsődleges feladat a bűnmegelőzés, jogsértés vagy egyéb esemény bekövetkezése esetén az

illetékes
szervek
értesítése,
szükség
esetén
az
elkövető
visszatartásában,
helyszínbiztosításában, területlezárásban való részvétel.
A közös szolgálatellátás során a polgárőr feladatát képezi a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjainak a támogatása, a rendőri intézkedésekben való aktív részvétel.
Az Önkormányzatunk által tartott rendezvényeken bűnmegelőzéssel kapcsolatos tanácsadás,
felvilágosítás.
Lakossági bejelentés, kérés alapján az éjszaka is nyitvatartó vendéglátóegységek ellenőrzése.
A közterületi parkok és játszóterek folyamatos és visszatérő ellenőrzése a rongálások
megelőzése és az elkövetők felderítése érdekében.
Az Egyesület rendőrségi felkérés alapján rendszeresen részt vett közbiztonsági,
bűnmegelőzési akciókban, fokozott ellenőrzésekben, nagyobb létszámú jelenlétet igénylő
rendezvények, illetve helyszínbiztosításokban (önkormányzati rendezvények, állami
ünnepségek), iskolai rendezvényeken.
A kerületi Rendőrkapitányság által kiemelten kezelt, bűnügyileg leginkább fertőzött területek
–Boráros tér és környéke, Vásárcsarnok és környéke, Lurdy-ház, József Attila lakótelep,
Határ út és környéke- mind önálló mind pedig közös szolgálatellátás során rendszeren
ellenőrizte. Részt vett a kerületi iskolák környékének biztonsági és közlekedésbiztonsági
ellenőrzésében.
Az átvezénylések miatt bekövetkezett járőrhiány esetén megerősített szolgálatot biztosított a
Rendőrség részére, a közterületi járőrszolgálat kiegészítésére. Szükség esetén rendelkezésre
állt a nyomozó hatóság részére, mint hatósági tanú. Az önkormányzati objektumokat
folyamatos ellenőrzése a szolgálatellátásuk során.
Környezetvédelem:
A Polgárőr Egyesület a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket folyamatosan ellenőrizte, illegális
hulladéklerakás észlelését követően az illetékes szerveket értesítették a szükséges
intézkedések megtétele érdekében. Több alkalommal tetten értek illegális
hulladékelhelyezőket, illetve visszatartottak jelenlétükkel illegális hulladéklerakókat.
Az Egyesület tagjai részt vettek a „Te Szedd 2013” szemétszedési akcióban.
Az illegális hulladéklerakással leginkább érintett területeken –József Attila lakótelepi
Véderdő, Határ úti erdősáv, Illatos út és Gyáli út környéke, Nehru part- rendszeresen
helyszíni ellenőrzést tartott.
Az Egyesület által biztosított nagyobb rendezvények:
• Autómentes nap, biciklis felvonulás, ballagások útvonal-biztosítása
• Lakótelepi vigaszságok
• Egyházi körmenetek, református felvonulás
• Nemzeti ünnepek, rendezvények, a Föld Napja
• „Te Szedd 2013” környezetvédelmi akció
• Lurdy-ház környéke
Egyéb események:
• Árvízi védekezésben való részvétel, önkormányzati bejárások és folyamatos
járőrszolgálat ellátása
• Gépkocsi feltörők elfogása 7 esetben
• Besurranó tolvajok elfogása 5 esetben
• Kábel tolvajok elfogása a Gubacsi úton BKV, illetve Üllői út vasúti felüljárónál
• Folyamatos BKV kábellopási akciók a Határ úti véderdő mentén és a Gubacsi úton
• Eltűnt személyek keresése, megtalálása
• Cserbenhagyásos cselekmény elkövetőjének felderítése

•
•
•
•

Szabadság-hídnál területzárás, forgalomelterelés épületre, vagy építményre történő
felmászás eseténél 2 alkalommal
Rendszámfelismerővel közlekedési akciókban részvétel
Bombariadónál segítségnyújtás, területzárás a társszervekkel együttműködve (Ráday
u. 26., Bakáts tér 14., Önkormányzat, Nagyvárad tér, Lenhossék utca, Rákóczi-hí alatt
repeszgránátok megtalálása)
Önkormányzati felkérés alapján illegális szemételhagyók megfigyelése, videózása,
dokumentálása (Közterület-felügyeletnek átadva), valamint a Hatósági Iroda
munkatársai részére segítségnyújtás a munkavégzésük során.

•
Zsaru-Car kamerás online rendszámfelismerő rendszer:
A kerületben megrendezett közlekedési akciókban nagy sikerrel, és eredménnyel vett részt az
Egyesület. A közterületeken és parkolókban parkoló gépjárműveket rendszeresen ellenőrzik
járőrözésük során a Zsaru-Car rendszámfelismerő rendszerrel.
A kerületben 2013. évben közel 75000 db gépjármű ellenőrzését hatották végre, ebből 70
esetben jelzett a berendezés, amelyre intézkedés történt. Közlekedési akciókban, a
leggyakoribb esetben műszaki vizsga lejárta, forgalomból történő kivonás, kitiltás, jármű
egyedi azonosító jelének meghamisítása, személykörözés (8 db), lopott gépjárművek (6 db),
bűncselekmény elkövetése miatt körözött gépjármű (10 db) volt az intézkedés tárgya.
A rendszerrel számos bűnügyi nyomozásban is segítették a hatóság munkáját, különböző
rendőri egységek is kérik a segítségüket, a közlekedési akciók eredményes lebonyolításához.
Szolgálati órák:
• Önállóan: 2735
• Rendőrökkel: 1222
Lakossági jelzésadás: 66 alkalom.
Az Egyesület részére –a 2013. évi működési költségeihez- nyújtott támogatási összeg
felhasználása az alábbiak szerint alakult:
- közüzemi költségek
- telefon, internet költség
- GPRS költség (rendszámfelismerő, BM
online kapcsolat a lekérdezéshez)
- üzemanyag költség
- egyéb költségek
(működési költség, iroda fenntartási költsége,
járőrautók
fenntartása
[biztosítás,
gépjárműadó, javítási és karbantartási
költségek, vizsgáztatás, eredetiség vizsgálat,
autógumi, stb.] irodaszer, postaköltség,
könyvelési költség)

50.040,- Ft
75.481,- Ft
67.583,- Ft
601.310,- Ft
510.781,- Ft

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület
2013. évi működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatás elszámolását hagyja
jóvá.
Budapest, 2013. május 2.
Martos Dániel s.k.
elnök
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