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Előterjesztés 

?-2._ · számú előte1jesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az Óhegy Polgárőr Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttmüködési 
megállapodásról , valamint az Egyesület támogatásáról szóló 201 /2017. (V. 25.) határozatáva l 
jóváhagyta az Óhegy Polgárőr Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) kötendő 
együttmüködési megállapodást. Az Egyesület 1 OOO OOO forint támogatást kapott a Budapest X. 
kerület, Maláta utca 10/ A szám alatti telephely felújításához, mely összeg felhasználásáról az 
elszámolást a Képviselő-testület a 2018. január 25-ei ülésén elfogadta. 
Az Egyesület vezetője, Császár László elnök elkészítette a 2017. évi tevékenységükről szóló 
beszámolót, melyet most tájékoztatásul a Tisztelt Bizottság elé terjesztek (a beszámoló az 
előterjesztés 1. melléklete) . 

Az Egyesület a 2017. évben 19 főről 43 főre növelte a létszámát. A létszám a meglévő és új 
felvételes tagok mellett a Wolf Polgárőr Egyesület és az Alfa Polgárőr Egyesület tagjaiból 
tevődik össze. Az Egyesület 2017-ben 237 alkalommal összesen 1821 szolgálati órát teljesített, 
ez átlagban havi 20 szolgálatnak és 151 szolgálati órának felel meg. A részükre biztosított 
szolgálati gépjánnüvel 2017. október l-jétől 2017. december 31-éig 1 OOO km-t tettek meg 
j árőrszo lgálatban. 
Az Egyesület együttmüködik a Rendőrséggel, a Terrorelhárítási Központtal , a 
Katasztrófavédelemmel, a Kőbányai Közterület-felügyelettel, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal, az Országos Mentőszolgálattal, a Büntetés-végrehajtással, a Rákosmenti Mezei 
Örszolgálattal, a Baptista Szeretetszolgálattal, valamint a Vöröskereszttel. 
Szerteágazó tevékenységükből kiemelten fontos az óvodák, iskolák, középiskolák körüli 
járőrözés, az illegális hulladék-lerakóhelyek ellenőrzése, a droghulladékok (tűk, fecskendők) 
szakszerű begyűjtése. 

Az Egyesület hatékonyan közreműködik a helyi közrend és közbiztonság védelmében, a 
fiatalok jogkövető magatartásra nevelésében. Az iskolák, óvodák körüli járőrözéssel , a 
drogprogramban való részvétellel fontos preventív tevékenységet végeznek a fiatalok védelme 
érdekében. Az Egyesület a növekvő létszámmal, az új telephely adottságait kihasználva, az 
eszközparkkal nagy mértékben hozzájárul Kőbánya lakosai szubjektív biztonságérzetének 
növeléséhez. 



Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjék az Óhegy Polgárőr Egyesület beszámolójáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalni. 

Budapest, 2018. február „ 1b ·" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. Az Óhegy Polgárőr Egyesület megalakulása 

Az Óhegy Polgárőr Egyesület 2014-ben alakult meg a Cégbíróságnál történt bejegyzést 
követően. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 
törvény alapján a Budapesti Polgárőr Szövetséggel (a továbbiakban: BPSZ) együttmüködve az 
Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) is felvette egyesületünket tagjai sorába. 
Ezt követően a X. kerületi Önkormányzat kezdeményezésére a BRFK-val is megkötöttük a 
törvény által előírt együttműködési megállapodást. A X. kerületben azóta folyamatosan 
biztosítjuk a polgárőri feladatok ellátását. Minden alkalommal részt vettünk a BPSZ és a BRFK 
által szervezett szakmai továbbképzéseken, és tájékoztatókon. Rendszeresen részt vettünk a X. 
kerületi Önkormányzat által szervezett Közbiztonsági Koordinációs Értekezleteken, ahol jelen 
voltak a Kőbányán működő rendvédelmi szervek (Rendőrség, Katasztrófavédelem, Közterület 
felügyelet, Fővárosi Bv. Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, Készenléti Rendőrség, TEK. a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a KŐKERT ZRT. és a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat) illetékes vezetői is. Ezeken a förwnokon a kölcsönös tájékoztatás megtörtént, majd 
a soron következő feladatok meghatározása és összehangolása folyt. Részt vettünk továbbá az 
önkormányzati képviselők által tartott lakossági fórumon, valamint a Polgármester által 
szervezett Közmeghallgatáson is. 
Kiemelt figyelmet kapott részünkről az OPSZ által meghatározott program: ,,Tiszteletet az 
éveknek, biztonságot az időseknek!" Már csak azért is, mert több, korábban megtartott 
Lakossági Fórumon, így közvetlenül a Kada Mihály Általános Iskolában, amit közel 70 idős 
óhegyi lakos részvételével tartottunk meg, markáns igény fogalmazódott meg a közbiztonság 
javítására. Néhány aktív, a közbiztonság javításán cselekvéssel változtatni akaró önzetlen 
ember eldöntötte, hogy polgárőr egyesület létrehozásával növeli a terület közbiztonságát. Azóta 
az Óhegy Polgárőr Egyesület megalakult és működik. 

1.1. Az Óhegy Polgárőr Egyesület adatai 

Egyesület neve: Óhegy Polgárőr Egyesület 
Egyesület székhelye: 1104. Budapest Sörgyár utca 91. 
Bírósági nyilvántartási szám: 01-09-212 
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Adószám: 18514986-1-42 
Bankszámla száma: FHB 18203284-06020485-40010019 
Telefonos elérhetőség: +36 30 261 83 56 
e-mail cím: ohegyl 7@gmail.com 
Egyesületünk ügyvédje: Dr. Benkovics Gyula ügyvéd 
Egyesületünk könyvelője: Menyhárt Rita könyvelő 

2. Az Óhegy Polgárőr Egyesület megújításának okai, annak körülményei 

Az Óhegy Polgárőr Egyesület vezetése már 2017. elejétől tudatosan előre tervezte az egyesület 
elnökének utánpótlását, korára és rossz egészségügyi állapotára tekintettel. Mivel az utóbbi 
időben Fazekas András elnök úr egészségi állapota megromlott (sajnos idő közben, 2017. 
októberében elhunyt) szükségessé vált a folyamatosság miatt az utánpótlás realizálása. Ez a 
2017 május 22-én megta11ott tisztújító közgyűlésen megtörtént, amivel kezdetét vette egy új. 
nagyobb taglétszámú, komplexebb feladatrendszert működtető egyesület létrehozása. 
Egyesületünk taglétszáma 2017. május 22-ei 19 főről, 2017. december 31-ig 40 fő fölé 
emelkedett ( 43 fö ). A X. kerületi képviselő-testület döntése alapján 2017. október l-jével 
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4. Az Óhegy Polgárőr Egyesület működésének célja, feladatai 

4.1. Az Egyesület alapfeladatai: 

Budapest Főváros X. kerületében, Kőbányán a helyi közrend és közbiztonság védelme, 
valamint a bűnmegelőzésben, a fiatalok jogkövető magatartásra nevelésében való 
közreműködés érdekében oktatási, közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat. a közúti baleset 
helyszínén forgalomirányítási, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen 
közelébenjelzőőri tevékenység ellátása. 

4.2. Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködik: 

- a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás. 
újjáépítés feladataiban, 
- a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, 

a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, 
következményeinek felszámolásában, 
- a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és 
természetvédelmi tevékenység támogatásában, 
- a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében , 

- az otthonában élő idős, vagy fogyatékos személyek védelmében, 
- a polgárok és javaik védelmében, 
- az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, 
- a közterületen közbiztonsági, bünmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett 
képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, 
- a rendezvények helyszínének biztos.ításában, 
- a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési 
területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, 
valamint baleset megelőzési bizottság munk~jában, 
- az önálló, valan1int közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek 
szakmai tevékenységének segítésében, 
- a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismerette1jesztö 
tevékenységben, 
- a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában. 

4.3. Az Egyesület szolgálatellátása 2017-ben: 

Egyesületünk tagjai 2017-ben a következő szolgálati formákban vettek részt Köbánya 
közbiztonságának fenntartásában, javításában: 

1. rendezvények biztosítása, 

2. gyalogos közterületi járőrszoJgálat, 
3. kerékpáros közterületi járőrszolgálat, 
4. gépjárműves közterületi járőrszolgálat, 
5. rendőrrel közös járőrszolgálat, 
6. rendőnel közös posztos szolgálat, 
7. figyelő szolgálat, 

8. BPSZ központi szolgálat. 
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13. Egyesületünk a BPSZ kijelölése alapján részt vesz a „300x100 BIZTONSÁG" a 
Rendőrség és a Polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjában. ami 
Magyarország 300 településén a közbiztonság erősítésére és a lakosság 
biztonságérzetének javítására jött lélTe. 

14. Közlekedési baleseteknél , viharkároknál , katasztrófahelyzetben, helyszínbiztosítás. 
forgalomterelés, irányítás. 

15. Önkéntes tűzoltó egyesület létrehozása, személy és vagyonmentés a rendelkezésre álló 
eszközökkel, felszerelésekkel. Ennek megvalósítása folyamatban. Egyes eszközök már 
rendelkezésre állnak, valamint vannak képzett önkéntes tűzoltók az Egyesületben. 

16. Sportrendezvények biztosítása. 
17. A lakossággal való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, tájékozódás, szükség 

esetén segítségnyújtás. 
18. Ifjúságnevelésében való feladatvállalás, képzések, Ifjú polgárőr csoport megalakítása, 

mely jelenleg folyamatban van. 
19. Az OPSZ-el és BPSZ-el együttmüködve tájékoztatók megszervezése, illetve azokban 

való aktív részvétel az iskolákban, az egyre elte1jedtebb „számítógépes bűnözés'· 

megelőzése, visszaszorítása érdekében. 
20. Az 50 órás „Közösségi szolgálat" megszerzésében való együttműködés középfokú 

tanintézményekkel. 
21. Idős személyek prevenciós tájékoztatása, nyomtatványok által , valamint élő előadások 

megszervezésében negyed éves előadások tartása a nyugdíjas klubokban. 
22. A Maláta utcai székhelyen kialakítás alatt van az idős emberek, valamint az aii-a igényt 

tartó kőbányai lakosok ingyenes lakás távfelügyelet kiépítése, 24 órás diszpécser 
szolgálattal biztosítva. 

6. Összefoglalás 

Fentiekből látható, hogy a Kőbányai Önkonnányzat, az OPSZ, a BPSZ, és a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásával, valamint a kőbányán működő rendvédelmi 
szervek együttműködésével az Óhegy Polgárőr Egyesület 2017-ben a célként kitüzött 
átalak.ítástást a terveknek megfele1öen végrehajtotta. Az egyesület struktúrája, vezetése és 
tagsága teljes egészében megújult. Az egyesület új székhelyet, a szolgálatellátáshoz szükséges 
eszközöket, és anyagi támogatást kapott, létszámot növelt és még aktívabban működött közre a 
kőbányai és budapesti lakosok, szubjektív biztonságérzetének növelésében és a közrend , 
közbiztonság megőrzésében. 

Budapest, 2018. január 22. 

Csás:Í-ár Lás'il~ ;:~~;.:;,/ 
elnök 

Óhegy Polgárőr Eg)1esület 




