
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

SSLi . számú előterjesztés 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról, valamint a 2013. I. 
félévi munkájáról szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2012. (I. 19.) 
határozatával döntött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az Alfa 
Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) között kötendő együttműködési 
megállapodásról (a továbbiakban: Megállapodás) 2012. március l. napjától kezdődően 
határozatlan időre. 

Az együttműködés célja Kőbánya közrendjének és közbiztonságának védelme, a Kőbányán 
élők biztonságérzetének javítása. 

A Megállapodás II. fejezet 3. pont f) alpontja értelmében az Egyesületnek negyedéves írásos 
jelentés keretében számot kell adnia a működéséről. 

Az Egyesület elkészítette 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, amelyet a tisztelt 
Képviselő-testület elé terjesztek (2. melléklet). 
A beszámoló készítője kiemeli, hogy a korábbi évekhez képest kétszeresére- 150 óráról 300 
órára - nőtt a szolgálatban töltött órák száma. Folyamatosan látnak el szolgálatot a 
rendőrséggel közösen. 

Az Egyesület elkészítette a 2013. I. félévi munkájáról szóló beszámolót, amelyet a tisztelt 
Képviselő-testület elé terjesztek (3. melléklet). 

Az Egyesület ez év első félévében szolgálati tevékenységét kiterjesztette a Pongrác telepre. 
Jelentős előrelépés a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal kötött együttműködési megállapodás, 
amely eredményeként a munkavégzés hatékonysága nőtt. Az Egyesület részt vett az 
árvízvédelmi feladatok ellátásában. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. szeptember " " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr.~ !}sztián 
jegyző l Jf1 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ) határozata 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról, valamint a 2013. I. 
félévi munkájáról szóló beszámolóról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa Polgárőr 
Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

2. A Képviselő-testülete az Alfa Polgárőr Egyesület 2013. I. félévi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
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BESZAMOLO 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról 

Budapest, 2013. január 25. 

Készítette: Körösi Csaba 

Alfa Polgárőr Egyesület elnöke 



Jelentés 

Az ALFA Polgárőrség 2012. márciusában az Üllői út 134.sz. alatt kapott egy 
irodát az önkormányzattóL A helyiséget térítésmentesen használhatjuk. Az irodával 
kapcsolatos költségek (felújítási és közüzemi költségek) az egyesületet terhelik. 
Erre az ALFA Polgárőr Egyesület ez idáig 500.000,-Ft-ot fordított. Folyamatban van a 
fűtés felújítása, mivel több radiátor lyukas és így nem lehet üzemeltetni a rendszert. 
Ennek a költségét még nem tudjuk. 
Szelgálatunk az elmúlt évekhez képest jelentősen növekedett. Egyesületünk 2009-től 
2011-ig havi szinten kb. 150 órát szolgált, ez mára már havi 300 órára nőtt. 
Folyamatosan szelgálatot látunk el a rendőrséggel, csekély mártékben a 
közfelügyeletteL Az irodánk minden héten kedden 17 órától 21 óráig áll 
rendelkezésre a kerület lakossága számára, fogadóóra keretében. Polgárőreink 
ebben az időben is látnak el szelgálatot Minden héten hétfőn, csütörtökön, pénteken 
járőrszolgálatot teljesítünk a környéken. Szombaton és vasárnap reggel 6-tól igény 
szerint, akár késő estig közös szelgálatot látunk el a rendőrséggeL 
Egyesületünk ebben az évben közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázatot nyert el, 
ez további programokkal jár. Bízunk benne, hogy a X. kerület Kis Pongrác 
lakótelepének közbiztonsági és bűnmegelőzési javulását fogja eredményezni, a 
lakosság megelégedésére. 
Más cégektől, szervezetektől, alapítványoktól nem kaptunk adományokat, 
támogatásokat. 
Technikai fejlesztésre már nem jutott saját erőnkből, a szelgálatot saját pénzen 
vásárolt egységes ruházattal látjuk el, és saját gépjárműveinket használjuk a 
szolgálatban. 
Természetesen ehhez járuló költségek is, mint üzemanyag, karbantartás, ruhák 
tisztítása, a rádiók üzemeltetése, javítása, karbantartása az egyesület tagjait terhelik. 
2012. február 1-től az új Polgárőr törvénnyel kapcsolatosan meg kellett változtatni az 
alapszabályt. Ez véleményünk szerint súlyos adminisztrációs terheket és ezzel járó 
költségeket (pl. ügyvédi költség, illetékbélyeg) ró az egyesületekre. Ehhez még 
hozzájárul, hogy új polgárőr igazolványokat kell csináltatni, aminek az eljárási 
folyamata több lépcsős és bonyolult. Az igazolványokhoz szükséges fotót az 
okmányirodában kell elkészíttetni előzetes egyeztetés után. 
Ezért célszerű lenne, ha a polgárőrök részére biztosítanának a X. kerület 
okmányirodájában egy-két előre megbeszélt időpontot, hogy az igazoiványak 
·zökkenőmentesen elkészülhessenek januárig. 
2013. január 1-től már csak az OPSZ . által kiadott polgárőr igazolvánnyal lehet 
szelgálatot teljesíteni! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Rendőrséggel, az Önkormányzattal, a Közterület 
Felügyelettel, a Katasztrófavédelemmel és más társszarvekkel összhangban tudjuk 
teljesíteni a szolgálatunkat, jó kapcsolatot ápolunk velük. 

Tisztelettel: \,~/:";._ 
Körösi Csaba 
ALFA PE elnöke 



ALFA Polgárőr Egyesület 
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BESZÁMOLÓ 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2013.1. félévi munkájáról 

Budapest, 2013 .szeptember 9 

Készítette: Körösi Csaba 

Alfa Polgárőr Egyesület elnöke 



JELENTÉS 

Az Alfa Polgárőr Egyesület 2013. I. félévében bűnmegelőzési és 
közbiztonsági feladatokat látott el a rendőrséggel és a többi társ szervezettel 
együttműködve. 

Az eddigi vállalt feladatok mellett folyamatos szalgálatokat teljesítettünk 
Heti rendszerességgel hétfői napokon 20-22 óráig járőrszolgálatot teljesítettünk 
az Üllői út - Kékvirág utca - Száva utca környékén. Keddenként 17 - 21 óráig 
ügyeletet tartottunk az Üllői u. 134. szám alatti irodában, ez idő alatt a 
környéken járőri feladatokat is végeztünk. A 2013-as évben pályázaton elnyert 
tevékenységünket a Pongrácz telepen is folyamatosan ellátjuk, keddenként 17 -
19 óráig, mozgó KMB feladatokat láttunk el rendőrrel. A Pongrácz lakótelepi 
rendezvényeket is biztosítottuk Szombat és vasárnapi napokon 6 - 9 óráig az 
örs vezér téren rendőrrel mozgó járőrszolgálatot láttunk el. A hét több napján 19 
- 07 óráig látunk el járőri feladatokat a rendőrség igényei szerint. 

A X. kerületi Önkormányzat rendezvényeinek biztosításában is aktív 
szerepet vállaltunk Heti rendszerességgel a közbiztonsági koordinációs 
értekezleten részt vettünk. Jelen voltunk az isaszegi kerékpár-túra biztosításánál~ 
Részt vettünk a ,,Halmajális" rendezvényen, ahol biztosítási feladatokat is 
végeztünk. A"Mini-rendvédelmi Napon" és az "Ifjúsági Katasztrófavédelmi 
Napon" is együttműködtünk a Wolf Polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel és 
a rendőrségget A májusi Decathlon által szervezett sportnapon is jelen voltak 
egyesületünk tagjai. A Szent László nap biztosításában is részt vettünk 
mindhárom napon. 

Áprilisban reggel 7 -9 óra között az Üllői úton a kerékpárosokat 
figyelmeztettük a KRESZ szabályainak betartására, ugyanis a gyalogos 
forgaimat akadályozták és veszélyeztették. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Rákosmenti Mezei 
Órszolgálattal, azóta folyamatosan együtt teljesítünk szalgálatot 

Egyesületünk az árvízvédelmi feladatok ellátásában is részt vett a Római
parton, Margit-szigeten, Hajógyári szigeten és Budafokon. 



Az Alfa Polgárőr Egyesület tagjai a Budapesti Rendőrtiszti Fő iskola és a 
Budapesti Polgárőr Szövetség szervezésében közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési tanfolyamon vettek részt, majd sikeres vizsgát tettek 

Egyesületünk egy tagját a Budapesti Rendőr Főkapitányság kitüntetésben 

részesítette. 

Budapest, 2013. szeptember 9. 

~t'~.~ \_/~;.:" ..... 

Kőrösi Csab. 

Alfa PE. elnöke 


