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Tárgy:  Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2016. évi működési költségeihez nyújtott 

támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 
 

Előterjesztő:   Görgényi Máté, bizottsági elnök 
 
Készítette:   Apollónia Aranka, irodavezető 
   Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
  



 

Tisztelt Bizottság! 

 

A T. Bizottság a VVKB. 233/2016. (V.18.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi 

Polgárőr Egyesület 2016. évi működési költségét 2.500.000,- Ft-tal támogatja az alábbiak szerint: 

 

- közüzemi költségek 35.000,- Ft 

- telefon, internet költség, BM GPRS (rendszámfelismerőhöz) 95.000,- Ft 

- üzemanyag költség (járőrautókra, motorokra) 1.000.000,- Ft 

- Formaruha beszerzése 200.000,- Ft 

- egyéb költségek 

(Polgárőr felszerelések, járőrszolgálati eszközök, kiegészítők, 

tartozékok, URH rádiók és tartozékai, szolgálati gépjárművek 

és motorok fenntartási költségei - biztosítás, gépjárműadó, 

javítási és karbantartási költségek, vizsgáztatás, eredetiség 

vizsgálat, autógumi, felni, feliratozás, műszaki vizsga -, 

irodaszer, irodai berendezések, postaköltség, könyvelési 

költség, ügyvédi költség) 

1.170.000,- Ft 

 

A Ferencvárosi 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) 

megelőzését és felderítését, a közlekedésbiztonság elősegítését, balesetmegelőzést, a gyermek- és 

ifjúságvédelemet, valamint a környezetvédelem területén önkéntes társadalmi munka vállalását. 

Az Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is folytatta a közbiztonsági, bűnmegelőzési, 

vagyonvédelmi, környezetvédelmi és egyéb területen a korábban megkezdett eredményes közhasznú 

tevékenységét. Az egyéni járőrözésen, valamint a rendőrséggel való közös szolgálatokon kívül a 

Ferencvárosi Közterület-felügyelettel is – alkalomszerűen – közös szolgálatot hajtottak végre, mellyel 

hozzájárultak a közbiztonság javításához. 

A közterületek, parkok fokozott ellenőrzése, a játszótereken a gyermekek védelme, a 

környezetvédelem, valamint a téli időszakban a hajléktalanok védelme érdekében. Baleseteknél 

forgalomirányítás, terelés, zárás, helyszínbiztosítás, tanúkutatás. Bűncselekményekkel kapcsolatban 

tanúkutatás, elkövetők felkutatása, garázdaságnál figyelmeztetés. 

Az Egyesület kapcsolata BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal kiváló, az információáramlás 

folyamatos. A kerületi Rendőrkapitánysággal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően egyre 

több esetben sikerül a különböző bűncselekmények elkövetőinek tevékenységét megelőzni, 

esetlegesen az elkövetőt/elkövetőket felkutatni és a hatóság kiérkezéséig visszatartani. Igyekszik 

segítséget nyújtani az Egyesület a Rendőrség bűnügyi-, körzeti megbízotti- közrendvédelmi járőri 

állományának. 

 

Együttműködések: 

- Ferencvárosi Önkormányzat 

- Budapesti Rendőr-főkapitányság 

- BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 

- Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság IX. kerületi kirendeltség 

- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti Önkéntes mentőszervezet 

- Budapest Önkéntes Mentőszervezet 

 

Polgárőrség által biztosított nagyobb rendezvények: 

- Autómentes nap 

- Föld napja 

- Református felvonulás 



 

- Húsvéti körmenet biztosítás, Ecseri út és Haller utcai templomnál 

- Biciklis felvonulások 

- Ballagások útvonal-biztosítása 

- Ferenc napi búcsú, lakótelepi vigaszságok  

- Egyházi körmenetek 

- Nemzeti ünnepek: Március 15., Augusztus 20. (BRFK felkérésére) 

- BM majális, Vágóhíd utcai sporttelep 

- Te szedd 2016 környezetvédelmi akcióban aktív részvétel  

- SOTE „Tudás útja” és a Duatlon Futóversenyek biztosítása 

- Tour de Hongrie kerékpárverseny biztosítása 

- Lurdy-ház környéke, koncertek 

- Önkormányzati rendezvények, koszorúzások 

- Költészet napja, József Attila emlékhely átadásánál helyszínbiztosítás 

- Groupama Arénában megrendezésre kerülő nemzetközi és hazai mérkőzések, külső 

biztosítása, parkoló gépkocsik védelme 

 

Főbb események: 

- OPSZ Gépjármű Felderítő Tagozat, Rendőrséggel közös akcióban való részvétel 

- Rendőrség által körözött-lopott gépkocsi megtalálása 6 gépkocsi 

- OKF Árvízvédelmi gyakorlaton való részvétel 

- Budapesti Mentőszervezet minősítő gyakorlatán való részvétel 

- BPSZ Központ akciókban való aktív részvétel 

- OPSZ Nagyvárosi Bűnmegelőzési programban való részvétel 

- Mester utcai Lipóti pékség kirakatüveg betörő garázda személyek elfogása, 

rendőrségnek átadva  

- Földvári utcában 2 fő betörő elfogása  

- Gépkocsi feltörők elfogása, 1 esetben 

- Besurranó tolvajok elfogása, 5 esetben 

- Nyaklánckitépő elfogása, 3 esetben 

- Intézeti szökött fiatalkorú személy elfogása 

- Zseblopás elkövetőinek elfogása a kapott személyleírás alapján  

- Garázda személyek elfogása, 6 esetben 

- Drogos fiatalok visszatartása, rendőrség kiérkezéséig, több esetben 

- Migráns személyek jelzése, feltartóztatása közterületeken, Ferencvárosi pályaudvaron 

és környékén, valamint vagonban bujkáló, a Magyar Köztársaság területére illegálisan 

belépő személyek visszatartása 

- Eltűnt személyek keresése, felkutatása, megtalálása több esetben 

- Merényi kórházból megszökött személyek felkutatása, visszaszállítása 

- Cserbenhagyás elkövetőjének felderítése 

- Szabadság-hídnál területzárás, forgalomelterelés felmászott személyek eseténél 

- Rendszámfelismerővel közlekedési akciókban részvételek 

- Bombariadóknál segítségnyújtás, kiürítés, helyszínbiztosítás 

- Gázömlésnél területzárás, ürítés 

- Kéthetenként, a nyári időszakokban rendszeres szórakozóhely ellenőrzés a 

társszervekkel közösen  

- 8 alkalommal a NAV munkatársainak felkérésére segítségnyújtás jövedéki 

ellenőrzéseknél, cigarettacsempészek elfogása  

- Ferencvárosi Védelmi Bizottság munkájában való részvétel 

- Önkormányzat idősügyi programjához kapcsolódóan, több alkalommal bűnmegelőzési 

tájékoztató kiadvány szétosztása a kerület több pontján 

- Folyamatos bűnügyi figyelő, jelző szolgálatban való aktív részvétel a Rendőrség 

Bűnügyi Osztályának felkérése alapján  



 

- Katasztrófavédelemnek 8 alkalommal segítségnyújtás 

- Alpolgármester úrral, Rendőrséggel közös bejárások és értekezletek 

- Augusztus 20. Állami rendezvényen felkérésre részt vettünk, helyszínbiztosításban, 

területzárásban és mentesítésben 

- Országos Népszavazás előtti éjjelen 16 fővel, 6 gépkocsival biztosítottuk a 

szavazóhelységeket, hogy a reggeli kezdéskor zavartalanul tudjanak megnyitni a 

helyiségek  
 

A T. Bizottság a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységét részletesen az 

Egyesület elnöke által készített beszámolóból – melyet az előterjesztéshez mellékelek – ismerheti 

meg. 

 

Fentiekre figyelemmel az Egyesületnek – a 2016. évi működési költségeihez – nyújtott támogatási 

összeg felhasználása a Bizottság által jóváhagyottaknak megfelelően, az alábbiak szerint alakult: 

 

- közüzemi költségek 35.000,- Ft 

- telefon, internet költség, BM GPRS (rendszámfelismerőhöz) 95.000,- Ft 

- üzemanyag költség (járőrautókra, motorokra) 1.000.000,- Ft 

- Formaruha beszerzése 200.000,- Ft 

- egyéb költségek 

(Polgárőr felszerelések, járőrszolgálati eszközök, kiegészítők, 

tartozékok, URH rádiók és tartozékai, szolgálati gépjárművek 

és motorok fenntartási költségei - biztosítás, gépjárműadó, 

javítási és karbantartási költségek, vizsgáztatás, eredetiség 

vizsgálat, autógumi, felni, feliratozás, műszaki vizsga -, 

irodaszer, irodai berendezések, postaköltség, könyvelési 

költség, ügyvédi költség) 

1.170.000,- Ft 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2016. évi 

működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatásra vonatkozó elszámolását hagyja jóvá. 

 

 

Budapest, 2017. április 10. 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

elnök 

Határozati javaslat: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2016. 

évi működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatásra vonatkozó elszámolását 

jóváhagyja. 
 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2017. április 19. 

 


