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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2012. (1. 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 Il. fejezet 3. pont t) alpontja értelmében az Egyesületnek negyedéves írásos 
jelentés keretében számot kell adnia a működéséről. 

Az Egyesület elkészítette a 2014. l. féléves munkájáról szóló beszámolót, amelyet a tisztelt 
Képviselő-testület elé terjesztek (2. melléklet). 

A beszámolóból kiemelem az Üllői út - Száva utca - Kékvirág utca által határolt területen 
végzett járőrtevékenységet, a Kékvirág játszótéren és környékén végzett, a kábítószer 
forgalmazás gyanúja miatt végzett preventív tevékenységet. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. augusztus ,,tg' a /~e~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ... ) határozata 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa Polgárőr 
Egyesület 2014. L félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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Szakmai beszámoló 

Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. második negyedévében a rendőri-és egyéb társszervekkel 
együttesen, illetve egyénileg több bűnmegelőzési és közbiztonsági feladat végrehajtásában 
vállalt részt, a kerületi önkormányzat megkeresésének megfelelően rendezvénybiztosítási 
feladatokat is ellátott. 

A Száva utcai iskola közvetlen környezetében "szúrópróba szerűen", ad hoc jelleggel 
végeztünk 2 fő polgárőr részvételével, alkalmanként 13 órától - 17 óráig járőr szalgálatot 
ifjúságvédelmi célzattal. Az elmúlt évek tapasztalata szerint a preventív jelenlét nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az iskola környékén azt megelőzően tapasztalt jogsérelmek, illetve az 
arra irányuló törekvések felszámolásra kerültek, ezért a nyári iskolai szünetet követően az 
eredeti szolgálati rend szerint, azaz heti 3-4 alkalommal kívánjuk a védelmi feladatokat 
ellátni. 

Közlekedésbiztonsági szempontból változatlanul aggályos, hogy a Határ út felől érkező 
kerékpárosok-kijelölt kerékpárút hiányában- a Száva utcától kezdődően általában az Üllői út 
hosszában lévő járdát veszik igénybe, amivel a gyalogosok biztonságát veszélyeztetik. Mivel 
a keddenként az egyesület irodájában tartott lakossági bejelentő napokon több helyi illetőségű 
személy jelezte a helyzet tarthatatlanságát, újabb közlekedésbiztonsági akció elindítását 
vettük tervbe, melynek során a délutáni órákban több héten át a közlekedési szabályok 
betartására igyekszünk felhívni az érintettek figyeimét Az illetékes hatóság felé szükségét 
érezzük ugyanakkor annak jelzését, hogy KRESZ táblák kihelyezése, illetve útburkolati jelek 
felfestése megoldást hozna a kerékpáros forgalom biztonságosabbá tételében, amelyre a 
hetenkénti koordinációs bizottsági ülésen ismételten fel fogjuk hívnia figyelmet. 

Egyesületünk az elmúlt negyedévben -- rendszeresen részt vett az Örs vezér tér kerülethez 
tartozó szakaszán végzett járőrtevékenység támogatásában, illetve más - a rendőri szerv által 
jelzett - éjszakai akcióban, melynek során sikerült támogatást nyújtani több szabálysértés, 
illetve bűncselekmény miatti előállításhoz. 

Az egyesületi irodában keddenként 2-4 fő polgárőr 17-től-22-óráig fogadó órát tartott, illetve 
a Száva utca-Üllői út-Kékvirág utca által határolt területen járőr szalgálatot végzett. A 
járőrözés során fokozott figyelmet fordítottunk a Kékvirág játszótérre és annak környezetére, 
mivel korábban kábítószer forgalmazás gyanúja miatt látókörbe került egy kisebb csoport, 
melynek újbóli megjelenését szeretnénk preventív jelenlétünk révén mindenképpen kivédeni. 

A kerületi rendőrkapitányság kérésére az egyesület állományából két fő vett részt az április 
26-án a jászberényi úti kertészetben megrendezett családi nap biztosításában, állományunk 
tagjai több alkalommal látták el a NAV munkatársaink kérésére hatósági tanú feladatát, 
alkalmanként két fő részvételével. 
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Részt vettünk hat fővel a májusban megrendezett Halmajális technikai eszközeinek éjszakai 
biztosításában, valamint a rendezvény alatti folyamatos járőrtevékenységben: A Szent László 
napok elnevezésű megmozdulást megelőző éjszaka két fő polgárőr látta el más társszervekkel 
közösen a védelmi feladatokat, illetve a napközbeni járőrszolgálatot. Három fővel részt 
vettünk a péceli biciklitúra biztosítási feladatainak ellátásában. 

Kérem az egyesület tevékenységéről készített szakmai beszámoló elfogadását. 

Budapest, 2014.július 31. f 
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