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Előterjeszt és 

5GO . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. III. negyedévi munkájáról szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az Alfa Polgárőr Egyesület között kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló 17/2012. (I. 19.) határozatával döntött az 
Önkormányzat és az Egyesület együttműködéséről 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 a 2014. III. negyedéves munkájáról szóló beszámolót, amely az 
előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

A beszámolóból kiemelem, hogy az Egyesületnek a rendőrséggel közösen végzett szolgálati 
óraszáma a beszámolási időszakban meghaladta az ötszáz órát. Az Egyesület hathatós 
segítséget nyújtott az Örs vezér tere X. kerületi részén végzett rendőrségi ellenőrzésekben. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. 
mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. november ,Ut'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

abó Krisztián 
Jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2014. ( ... ) határozata 

az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. III. negyedévi munkájáról szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. III. 
negyedévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Szakmai beszámoló 

Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. harmadik negyedévében a rendőri állomány, illetve más 
társszervek tagjaival közösen, valamint egyéni módon folyamatosan ellátta a profiljából eredő 
bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatokat. A rendőrséggel közösen végzett szalgálatok 
óraszáma az adott időintervallumban összességében meghaladta az ötszáz órát. 

Kiemeit feladatként kezeltük az Örs vezér tér kerülethez tartozó szakaszán végzett rendőri 
járőrtevékenység segítését, illetve más - a kerületi kapitányság által igényelt - akcióban való 
részvételt. Ennek során több alkalommal is sikerült hathatósan hozzájárulni a felmerülő 
jogsértések esetében szükséges intézkedések foganatosításához. 

A Bornemissza Péter Gimnázium Száva utcai épülete előtti park területén továbbra is 
igyekeztünk fenntartani az aktív jelenlétet. Ebből a célból hetente többször, alkalmanként 2 fő 
polgárőr részvételével, alkalmanként 13 órától - 17 óráig ifjúságvédelmi célzattal 
teljesítettünk járőr szolgálatot. Ennek köszönhetően az iskola környékén a korábban tapasztalt 
jogsérelmek, illetve az arra irányuló törekvések nem merültek fel, habár látókörbe került egy 
-az ebtartásra vonatkozó jogszabályt figyelmen kívül hagyó, többszöri felszólításunk ellenére 
harci kutyáját az iskola közvetlen közelében "trenírozó" - személy, akit végül sikerült 
tevékenységének felhagyására rábírni. 

Állományunk szolgálati területe az elmúlt hónap során jelentősen bővült, mivel a Hit 
Gyülekezete vezetőségének felkérésére - az istentiszteleti alkalmak teljes idejében, azaz 
szerdán és szombaton 16 órától 23 óráig, alkalmanként két fő részvételével - járőrszolgálatot 
teljesítünk a Gyömrői út Sibrik Miklós út-Vasgyár utca által határolt szakszán, illetve a 
hármas számú metróvonal végállomásától a Gyömrői útig terjedő parkos területen. 

Kérem az egyesület tevékenységéről készített szakmai beszámoló elfogadását. 

Budapest, 2014. október 26. r 

Mi~:átLJ 
alelnök 
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