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Tisztelt Képviselő-testület! 

A X. Kerület-Kőbányai „WOLF" Polgárőrség Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület (1105 Budapest, Gitár u. 13.) nevében Orosz Tibor elnök úr keresett meg. 
Kérelmében a bázisuk számára olyan épület biztosítását kérte, ahol zárt helyen tárolhatják a 
gépkocsikat, eszközöket, valamint a 24 órás készenléti-diszpécseri feladatot is elláthatják. 
Kérésének oka, hogy jelenlegi telephelyük 2009. február 28. napjával megszűnt. 

Az egyesület már korábbi kérelmében is jelezte, hogy vállalják egész Kőbánya területére 
kiterjedő napi rendszerességgel való járőrözést, demonstratív jelenléttel a bűnmegelőzési, a 
lakosság közbiztonsági érzetének javítását képező jelenlétet, az Önkormányzat által 
meghatározott feladatok teljesítését. Együttműködnek a kerületi rendőrséggel, a polgári 
védelemmel, a közterület-felügyelettel, kiemelten figyelnek a környezetvédelemre (hulladék 
lerakás, kábelégetés, stb). 

A kérelemben foglaltak teljesítése érdekében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felajánlotta az 
Egyesület részére a Budapest X. kerület, Kelemen u. 5. szám alatt lévő, 331 m2 alapterületű 
épületegyüttest, melyet a „WOLF"-csoport elnöke megtekintés után elutasított azzal, hogy 
nem felel meg céljaiknak (a gépjárműveik nem férnek el, az ingatlan romos, így drága lenne a 
felújítása). 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és 64/2009. 
(II. 12.) számú határozatában úgy döntött, hogy „a X. Kerület-Kőbányai „WOLF" 
Polgárőrség Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét nem 
támogatja, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a kérelemben 
megfogalmazott, a csoport elhelyezésére műszakilag és technikailag alkalmas épülettel
területtel. " 

A bizottsági döntést követően Orosz Tibor elnök úr azzal a javaslattal keresett meg, hogy a 
Budapest X. kerület, Fokos u. 5-7. szám alatti területen van olyan helyiség, amely megfelelne 
elhelyezésükre. (Igényeiket az előterjesztéshez mellékelt fényképeken jelölték meg.) 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály a Képviselő-testület 1692/2008. (XI.20.) sz. határozatának 
megfelelően a szóban forgó, Budapest X. kerület, Fokos u. 5-7. szám alatti, 38431/16 
helyrajzi számú ingatlant 208.000.000,- Ft + ÁFA kikiáltási áron hirdette meg értékesítésre. 
A 2009. február 20. napján tartott nyilvános licitáláson nem tettek érvényes vételi ajánlatot az 
ingatlanra, így az árverés eredménytelen volt. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülese 
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Figyelemmel arra, hogy a Fokos utcai „kivett óvoda" megjelölésű, 1259 m alapterületű 
ingatlant és a rajta található 698 m2 hasznos alapterületű pince + földszint + emelet szintezésű 
épületet együtt célszerű értékesíteni, ezért nem tartom előnyösnek az ingatlan egy részének a 
X. Kerület-Kőbányai „WOLF" Polgárőrség Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére történő birtokba adását. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és 
169/2009. (III. 17.) számú határozatában úgy döntött, hogy „nem javasolja a képviselő
testületnek, hogy a X. Kerület - Kőbányai „ WOLF" Polgárőrség Speciális Mentők - Polgári 
Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1105 Budapest, Gitár u. 13.) a Budapest X., Fokos u. 5-
7. szám alatti, 38431/16 hrsz-ú ingatlan egy részében kerüljön elhelyezésre. " 

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 
ahhoz, hogy a X. Kerület - Kőbányai „WOLF" Polgárőrség Speciális Mentők - Polgári 
Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1105 Budapest, Gitár u. 13.) a Budapest X., Fokos u. 
5-7. szám alatti, 38431/16 hrsz-ú ingatlan egy részében kerüljön elhelyezésre. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. április 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 30. 

Törvényességi szempontból látta: 
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[<* 

vQr'mi Lcjos 
pol; ;ármester 



IKTATÁSRA ÁT ^ L . [T(y 
r " ! 2G(19 \ M 0 G 

X. Kerület - Kőbányai „WOLF" Polgár»égC - b. 
Speciális Mentők - Polgári Védelem 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Cím: 1105 Budapest. Gitár utca 13. Levelezési cím: 1475. Bp. Pf. 185. 

Telefon - Fax: (+36) 1- 431- 0672 
E-mail: wolfcsoport(£),freemail.hu <T* <:HÍW 

Honlap: www.wolfcsoport.hu / 
Mobil. (+36) -20- 9571 -992 Orosz Tibor Elnök-csoportvezető ftj 

Nonstop Szolgálati - PTT, Wolf l-es, - +36,30,6212204 

Verbai Lajos 
Polgármester Úr részére! 

K Ő í t Á N Y A I Ö N K O R M \ > ' V / M 
l' i i l n:"iriiicslL"ri 11 i i ii !■ 

Iktatószám:. 

?009 MWtC 0 P. 

.db 
■ melléket 

Kérelem 
Tisztelt Polgármester úr! r&jJ-
Tisztelt Képviselő Testület! Eiöszám. 

A Wolf Csoport jelenlegi „bázisa" mely eddig támogatásken albérlet" — 
jelleggel üzemelt, sajnos 2009. Február. 28.-ával megszűnt! A Főbérlő ez időtől 
maga szeremé lakni, ezért addigra távoznunk kellet, volna. 
Ezt az időpontot kérésemre eltolta, amíg Önök biztosítják részünkre az új 
telephelyet. Ez viszont havi 150 ezer forint plusz kiadást jelent. 
Kérem, hogy ezen költség fizetésében nyújtsanak segítséget! 
Hosszú évek alatt, a munkánkhoz szükséges, sok eszközt halmoztunk fel, 
melynek tárolását ettől kezdve nem tudjuk megoldani. Több milliós, nagy értékű 
eszközökről, gépkocsikról van szó. 
Ezért tisztelettel kérjük, hogy Ön, mint a Védelmi Bizottság Vezetője, és mint 
Polgármester, biztosítson számunkra egy, az igényeknek megfelelő Polgárőr-
tűzoltó bázist, ahol zárt helyen tárolhatjuk a gépkocsikat, eszközöket, valamint a 
24 órás készenléti- diszpécseri feladatot is elláthatjuk. 
Előző kérésünket azzal az indokkal utasították el, hogy nincs megfelelő hely! 
A mellékelt fotókon szereplő helységek számunkra megfelelnének, és látszik, 
hogy nincsenek nagy igényeink. 
Mellékelem a 2008-as év teljesített óraigazolást. 

Tűzoltási tevékenység: 

Mint Ön előtt is ismeretes rendelkezünk egy speciálisan felszerelt (Citroen 
Jumper) tűzoltókocsival, melynek értéke kb. 15. 000. 000 Ft. Melyet, nagyobb 
részt önerőből építettünk meg. 
Csoportunkban 11 fo elvégezte a tűzoltó vizsgát. Továbbiakban elvégeztük a 
motoros láncfürész kezelői, roncsvágó kezelői, és a hidraulikus feszítő-vágó 
kezelői tanfolyamot, melyből eredményesen vizsgáztunk a Fővárosi Tűzoltó 
Parancsnokságon. A bizonyítványokat átadta: Bende Péter FTP Tűzoltó Vezér 
őrnagy úr. 

http://www.wolfcsoport.hu


Polgári Védelem, Speciális Mentők; 

Rendelkezünk egy 5 személyes Mercedes Vito csapatszállító és műszaki mentő 
gkcs-val. Ez is felszerelve technikai eszközökkel, mellyel a barlangi mentéshez 
tudunk vonulni riasztás esetén. 
Itt kívánom megemlíteni, hogy - Csepregi Péter X. kerületi PV főhadnagy úr 
közbenjárásával- eredményesen elvégeztük az alpintechnikai, hegyi, barlangi 
mentő tanfolyamot. Rendelkezünk az ehhez szükséges speciális felszerelésekkel, 
ezáltal a Kőbányai Önkormányzat - (Ön, mint a Védelmi Bizottság vezetője) 
rendelkezik helyi barlangi mentőcsapattal. Ami nem mellékes, tudvalevő, 
Kőbánya alatt 35 km-es barlang rendszer húzódik. 
Csepregi Péter X. kerületi PV főhadnagy, a Wolf Csoport 12 tagjának négy 
részletben, 8 órás Polgárvédelmi oktatást tartott, mely oktatást a jövőben 
folyamatosan megismétel, újabb elméleti és gyakorlati anyagok ismertetésével. 

Környezetvédelem; 

2008. November. 12-én, a Polgármesteri Hivatalban tartott Környezetvédelmi 
Osztály Vezetőjével, Binder Zsuzsannával megbeszélteknek megfelelően, 
elkészítettük a Kőbánya területére vonatkozó környezetvédelmi -főszempont a 
megelőzés - stratégiánkat. Elsősorban a kábelégetés, szemét és hulladék lerakás 
feltérképezése, megakadályozása. 2009- ben már 2 eredményt produkáltunk. 
A Wolf Csoport vállalja a napi, változó időben való - a frekventált területek
bejárását, ellenőrzését, dokumentálását. Igyekszünk felderíteni a kábelek 
származási helyét, valamint a MÉH átvevő helyek ellenőrzését. A már 
kialakított illegális szemétlerakó helyek meglepetésszerű ellenőrzését. 
Amennyiben a környezetvédelemre káros hatású tevékenységet észlelünk, azt 
elsősorban dokumentáljuk, úgymint fotó, videó felvételt készítünk az 
eseményről. Ezt követően, értesítjük a X. ker. Rendőrkapitányságot, mellyel 
szorosan együttműködünk, minden területen, valamint a Közterület 
Felügyelőséget. Az illetékes hatóságok kiérkezéséig az elkövetőket visszatartjuk 
a jogszabályban előírtaknak megfelelően. 
A szemét vagy kábelégetést, a készenléti tűzoltókocsinkkal eloltjuk, hogy a 
további káros égéstermékek levegőbejutását ezzel is megakadályozzuk. 
A Wolf Csoport továbbiakban vállalja - a már általa feltérképezett- területek 
folyamatos ellenőrzését, és a lehetséges helyek felkutatását. 
A kapcsolattartót (javasoljuk: Csepregi Péter PV. főhadnagy urat) napi 
rendszerességgel tájékoztatjuk az eseményekről. A káresetnek megfelelően a 
további intézkedést, jelentést az Önkormányzat felé Ő teszi meg. 



Árvízvédelem: 

Rendelkezünk egy árvízvédelmi gkcs. szerelvénnyel, Ez áll egy Mitsubishi L 
200-as terepjáróból, mely a szélsőséges időjárási és terepviszonyok (télen 
hóban, sáros úton) esetén is megbízhatóan eljut a kárhelyre. Valamint egy 
utánfutóból, amelyik fel van szerelve 1. 000 darab homokzsákkal, 
benzinmotoros átemelő szivattyúval, áramfejlesztő generátorral, állványos 
térmegvilágító berendezéssel, ásókkal, lapátokkal. 
Ide sorolva, van egy 5 személyes motoros mentő hajónk is. 

Polgárőrség: 

Működési területe: elsődlegesen - Budapest. X. kerület, Kőbánya egész 
területén, 
A már előzőleg benyújtott, a - Bíróság által elfogadott- alapszabályban 
leírtaknak megfelelően. 
Kivonat: 
„a X Kerület- Kőbányai „Wolf* Polgárőrség- Speciális Mentők- Polsári 
Védelem- Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Wolf Csoport) 
Elsődlegesen, a Budapest X. ker.- Kőbányán, Továbbiakban, - Budapesten és 
az Agglomerációban valamint Magyarországon törvényesen működő, lakossági 
önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi 
bűn- és baleset-megelőzési, közút és közmű ellenőrzési, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, Polgári védelmi- tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, műszaki és 
egészségügyi speciális mentési, -, valamint környezetvédelmi céllal megalakult 
önkéntes egyesületet hoztak létre. Mely egyesület együttműködik a Budapesti és 
Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével (továbbiakban BPSZ). 
Címe: 1147. Budapest Erzsébet királyné út. 17. A Budapesti Rendőr
főkapitánysággal. A X. kerületi Rendőrkapitánysággal, A Kőbányai 
Önkormányzattal, és annak tagszervezeteivel. A Fővárosi Tűzoltó 
Parancsnokságával. A X kerületi Tűzőrséggel, a Polgári Védelmi 
Igazgatósággal. A X. kerületi Polgári Védelmi Parancsnokságával. A 
Katasztrófa-védelmi Parancsnoksággal, Környezetvédelmi Felügyelettel. 
Fővárosi Közterület Felügyelőségével. A Kőbányai Közterület Felügyelőségével 
A Magyar Posta Igazgatóságával. A Magyar Állam Vasutak Biztonsági 
Igazgatóságával. A Wolf Csoport közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadhatja el, 
és politikai pártokat nem támogathat". 

Napi rendszeres járőrözést tartunk Kőbánya egész területén, a szolgálati 
jelentőt a X. kerületi rendőrség ügyeletén szolgálat kezdéskor igazoltatjuk. 
A rendőrségi felkéréseknek megfelelően látjuk el a szolgálatot. 
Ha nem kapunk célirányos felkérést, a demonstratív jelenléttel, járőrözéssel 
segítjük az állampolgárok biztonsági érzetének javítását. 



Ezúton kérem Polgármester urat, hogy a kőbányai polgárok közbiztonság 
érzetének javítása érdekében vonja be a már bizonyítottan jól működő Wolf 
Polgárőr Csoportot a bűnmegelőzési tevékenységbe. 
Mint köztudott a rendőri állomány hiányos, szükség van a munkánkra. 
A korábban írt levelemre hivatkozva, ismételten javaslom a Kerület őrség 
megalakítását, melyet a Wolf Csoport polgárőrei el tudnának látni. Tagjaink 
többsége rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, melyek e munkavégzésre 
alkalmasak. 
2009. évben indul egy, a Polgárőrök részére irányuló ORFK-BRFK által 
szervezett szaktanfolyam, mely a rendőrség melletti működést törvényessé teszi. 
A már több kerületben bevált Kerületőrség bizonyítja, hogy van létjogosultsága 
ennek a szervezetnek.. 
Levelem legfőbbképp az Önkormányzat által biztosítandó Polgárőr bázisra 
irányul. Vagyis szeretnénk, ha az Önkormányzat biztosítaná a Polgárőr bázis 
helyét, mint ahogy arra több kerületben is van példa. 
Felmérésem által a Fokos út 5-7 szám alatti területen van olyan helyiség, 
mely megfelelne erre a célra. Nincsenek nagy igényeink. Mellékelem a 
fotókat. 
Kérem, vegye figyelembe, a mellékletben küldött kitüntetéseket, dicséreteket, 
elismeréseket, melyek azt tanúsítják, hogy a Wolf Polgárőr Csoport 15 éves 
aktív, eredményes tevékenysége után megérdemli az Önkormányzat által 
biztosított önnáló központot. Mi már bizonyítottunk! 
Ez egyben a Kerületőrség központja is lehetne, ezzel csökkentve a fenntartási, 
technikai és híradási költségeket. A télre való tekintettel a gépjárművek 
mindenféleképpen zárt helyen kell, hogy készenlétben legyenek, mert riasztás 
esetén a szabadban tárolt kocsik nem indíthatóak azonnal, lejegesednek, 
sérülhetnek, üzemképtelenné válnak. 
A tűzoltókocsiban tárolt eszközök, főleg az oltóvíz megfagyhat, és 
alkalmatlanná válik a beavatkozásra. 
A speciális berendezések fagyveszélyesek, nagyon drága készülékek, melyekkel 
emberéleteket lehet menteni.(légző készülékek, gázérzékelők, rádiók 
akkumulátorai, defibrilátor, orvosi műszerek,- felszerelések, mellyel 
rendelkezünk) 
Kérem a leírtakat figyelembe véve, támogasson, és segítse további eredményes 
munkánkat. 
A jövőbeni munkánk eredményessége érdekében kérjük a fent leírtak 
elfogadását, támogatását, valamint a költségekhez való hozzájárulást! 

Tisztelettel és Üdvözlettel: A kőbányai polgárok védelmében tevő, és 
tenni akaró polgárőrök, önkéntes tűzoltók nevében, 

Orosz Tibor 
A Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesület Elnöke 

Kelt: Budapest. 2009. Évének. Március. Havának. 05. Napján. 
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