BESZÁMOLÓ
(a 2006. február 25-én megtartott közgyűlésen elhangzottak alapján)
a Palotai Polgárőrség 2005. évi munkájáról

Egyesületünk 2005-re tervezett feladatokat végrehajtotta és maradéktalanul eleget tett 2000ben meghirdetett jelmondatának, mely szerint „Tegyünk többet a közbiztonságért, jobb lesz a
közérzetünk.”
Tevékenységünk általános jellemzői:
Bűnmegelőzési és egyéb közfeladatainkat a lakosság igényeinek megfelelően az
önkormányzattal és a rendőrséggel összehangoltan végeztük.
Taglétszámunk 37 fő. Év közben 3 fő tagsági viszonya szűnt meg, 2005-ben 4 új taggal
növekedett létszámunk, akik jól beilleszkedtek a közösségünkbe.
2005-ben összesen 13.155 szolgálati órát teljesítettünk, ebből önállóan 9.278 órát, a
rendőrökkel közösen 3.877 órát láttunk el.
Önállóan összesen 17 esetben értük tetten bűncselekmény elkövetőjét, a rendőrökkel közösen
19 esetben intézkedtünk bűncselekmény elkövetőjével szemben. Az intézkedések többsége
vagyon elleni bűncselekményekkel és körözött személyek elfogásával voltak kapcsolatosak.
Szabálysértésre illetve bűncselekményre utaló jelzést mintegy 72 alkalommal tettünk.
A stratégiai (önkormányzati és rendőrségi) partner kapcsolatainkon kívül, 5 iskolával és 5
civil szervezettel tartunk közvetlen kapcsolatot.
Egyesületünk tagjai közül 4 fő látott el saját gépkocsival rendszeres szolgálatot, mellyel
9.370 km-t futottak. Az egyesület szolgálati gépkocsijával összesen 11.886 km-t tettünk
meg (a szolgálati gépjárművünket 4 fő vezeti felváltva). Összesen 21.256 km-t tettünk meg
járműveinkkel szolgálati időben.
Hagyományos bűnmegelőző tevékenységünknek számított 2005-ben az un. „lépcsőházi
bűnözés visszaszorítására irányuló munkánk, melyet elsősorban Társasházak felkérésére
végeztünk.
Végrehajtottuk a nyári idegenforgalmi és idegenrendészeti feladatokat is.
Ezen kívül a kerületünk Önkormányzatától és a Nemzeti Civil Alapprogramtól is kaptunk
pályázati támogatást, melyek felhasználásáról és a vállalt feladatok végrehajtásáról a konkrét
értékelésénél adunk számot.

Konkrét feladatok végrehajtása:

1. Az újévet egy nagy ünnepre való felkészüléssel kezdtük. Egyesületünk 15. évfordulójára
készültünk. Február első szombatján az Újpalotai Közösségi Házban sok vendég
részvételével megtartottuk a Polgárőr bált, és a közgyűlést. Azt hiszem, méltóra sikerült, a
szervezés és a helyszín tökéletes volt, aki részt vett rajta, annak felejthetetlen emlékben
volt része!
Írt rólunk a sajtó, közvetítette a helyi kábel TV.
2.

Január hónapban önállóan 5 esetben, a KMB-ekkel közösen 3 esetben szerveztünk
gépkocsival bűnmegelőző jellegű közterületi szolgálatot. Ezen kívül 9 alkalommal
gyalogos szolgálatot láttunk el a lakótömbökben és környékén a lépcsőházi bűnözés
visszaszorítására. A rendzavarókkal szemben önállóan 2 esetben kezdeményeztünk
intézkedést.

3. A Száraznád Nevelési-Oktatási Központ vezetőjének felkérésére a Neptun utcai iskolában
5 polgárőr szalagavató bált biztosított, mely rendben lezajlott.
4. A Hartyán köz 2-4. sz. alatti iskolában farsangi bált biztosított 8 polgárőr. A rendezvény
ideje alatt rendbontás nem történt.
5. Az évnek egy nagy ünnepre, egyesületünk 15.éves évfordulójára való felkészüléssel
vágtunk neki. Február első szombatján az Újpalotai Közösségi Házban sok vendég
részvételével megtartottuk a Polgárőr bált, és a közgyűlést. Azt hiszem, méltóra sikerült, a
szervezés és a helyszín tökéletes volt, aki részt vett rajta, annak felejthetetlen emlékben
volt része!
Írt rólunk a sajtó, közvetítette a kábelTV.
6. A Neptun u. 57. sz. alatti iskolában farsangi bált tartottak, melyet 3 polgárőr biztosított. A
rendezvény rendben lezajlott.
7. A KMB-sekkel minden hétvégén közös szolgálatot adtunk, mivel újból megnövekedtek a

gépkocsi feltörések és lopások száma.
8. Áprilisban a hétvégeken több közös szolgálatot hajtottunk végre a KMB-sekkel.
9. A korábbi együttműködési megállapodásunkat felújítottuk a Magyar Posta Rt. Budapesti
Biztonsági Irodájával, mely szerint a biztonsági szolgálattal együttműködve ellátjuk a
1156 Budapest, Nyírpalota út 44-46. szám alatti 5. számú Postahely védelmét. (Ezt a
munkát 2000. január 01.-től végezzük.)
10. Májusban a Hartyán köz 2-4. szám alatti iskola felkérésére 3 polgárőr (Keller Ferenc,
Zajdáczki Sándor és Kurucz Károly) a Kölyök Klub rendezvényt biztosította. (A
rendezvény rendben lezajlott.)
11. A Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat képviselő-testülete többfordulós egyeztető
tárgyaláson megalkotta a kerületi civil szervezetek támogatását szabályozó rendeletet és
elfogadták a Civil Stratégiát. A rendeletben rögzítették, hogy a civil szervezetek
pályázatainak elbírálását egy 10 tagú Tanácsadó Kollégium segíti, melyben a Palotai
Polgárőrséget Vona János képviseli.
12. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Palotai Sporthorgász Egyesülettel
együttműködve – rendszeres bűnmegelőző járőrszolgálatot teljesítünk (elsősorban

tavasszal és nyáron) a kerület határában lévő Bánya tónál az orvhorgászat, a tilos fürdőzés
és az illegális szemétlerakások megakadályozása érdekében.
13. Május végén összeírtuk – bűnmegelőzési és környezetvédelmi szempontokra tekintettel –
a kerületben található rendszám nélküli és a lejárt műszaki vizsgával parkoló személy
gépkocsikat, melyről a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztattuk.
14. Június közepén nyári nagytakarítást végeztünk egyesületünk székhelyén és környékén.
15. Júniusban elvállaltuk az Újpalotai Napok Fő téri rendezvényeihez szükséges műszakitechnikai eszközpark vagyonvédelmét. A vagyonvédelmi feladatok végrehajtásában 17
polgárőr vett részt (Rendkívüli esemény nem történt.)
16. Július közepén szakmai továbbképzést tartottunk az egyesületi tagok részére az aktuális
nyári és őszi feladatokról.
17. A BPSZ és a Fővárosi Vízművek Rt. által kötött együttműködési szerződésnek
megfelelően egyesületünk, a kerületünk területén lévő 2 db (Énekes úti gépház és az
Újpalotai telep) vízmű-objektum folyamatos ellenőrzését felvállalta.
A naponta történő ellenőrzések tapasztalatai augusztusban kedvezőek. Az ellenőrzésben
összesen 5 polgárőr vett részt, az ellenőrzéseket napi bűnmegelőző járőrszolgálatok
közben végzik.
18. A nyári sikeres és eredményes együttműködést folytatva, szeptemberben is több közös
szolgálatot szerveztünk a KMB-ekkel.
19. Augusztus 31.-i hatállyal Dr. Tepliczky Miklós lemondott az elnöki tisztségéről és kilépett
az egyesületből.
20. Szeptemberben minden másnap ellenőriztük a kerületünk területén lévő 2 db vízmű
objektumot. A szemrevételezés során károkozást illetve egyéb rendkívüli eseményt nem
észleltünk.
21. 2005 szeptember 25.-én rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag Vona Jánost választottuk
meg új elnökünknek és régi tagunkat, Tóth Gyulát alelnöknek, Csoh Rolandot nem
egyhangúan, de többséggel alelnöknek!
Dékán Zoltán titkár, és Tóth Attila alelnök változatlanul posztjukon maradtak.

22. Megszavaztuk az új alapszabályzatot, ami minden kritériumnak megfelel.

23. Döntöttünk az etikai bizottság létrehozásáról.

24. Eltöröltük a próbaidőt!
25. Októberben minden másnap 2 polgárőr bűnmegelőző járőrözés közben a területünkön
lévő vízmű objektumok állapotát ellenőrizte, rendkívüli eseményt nem észleltünk.

26. Október 23-án részt vettünk a koszorúzási ünnepségen.
27. Október végén az egyesület székhelyén és környékén az Önkormányzat által meghirdetett
tisztasági hónap keretében 13 polgárőr és négy családtag segítségével nagytakarítást
tartottunk.
28. Október 30-án és 31-én 1800-2200 között a kerületi temető bejáratánál lévő parkolóban 6
polgárőr a rendőrökkel együtt vagyonvédelmi feladatokat látott el.
29. Novemberben minden másnap ellenőriztük a kerületünk területén lévő 2 db vízmű
objektumot. A szemrevételezés során károkozást illetve egyéb rendkívüli eseményt nem
észleltünk.
30. 2005 november 15.-én küldte meg a bíróság a végzést, amelyben elismeri az új
tisztségviselőket és egyesületünket közhasznúvá minősítette.
31. Decemberben – két iskolában – az intézmény vezetők felkérésére 2 – 2 polgárőr
kölyökklub rendezvényeken biztosítási feladatokat látott el, melyek rendben lezajlottak.
32. Decemberben is végrehajtottuk a területünkön lévő vízmű objektumok külső ellenőrzését.
Intézkedést igénylő beavatkozásra nem került sor.
33. A hagyományokhoz hűen idén is elvégeztük Újpalotán a Spar üzletház mögötti kiserdőben
a fenyőfák védelmét. Az erdőben megbújó hajléktalanokon kívül más érdemleges
eseményt nem észleltünk.
34. December 10-től 22-ig a polgárőrök 3-4 fős csoportokban Újpalota főterén felállított
karácsonyfa körüli ünnepségeket, a Nyírpalota Társaság kérésére a délutáni rendezvények
idején folyamatosan biztosították, majd a késő esti órákban az őrzést ellátták.
35. Ellátogattunk Bárándra, ahol a helyi polgárőrökkel igen jó kapcsolatot alakítottunk ki.
36. December 30-án rendkívüli közgyűlést tartottunk. Ezen kívül oktatást is tartottunk az
aktuális szakmai és jogi kérdésekről.

A beszámoló ismertetése után – a javasolt módosításokkal és észrevételekkel kiegészítve – a
tagság egyhangúlag elfogadta a 2005. évi munka értékelését.

A tagság megszavazta a 2006-ra tervezett feladatokat és az ahhoz kapcsolódó költségvetést.

Ezt követően egyesületünk Elnöke, a kiemelkedő társadalmi munkát végzők részére
kitüntetéseket és jutalmakat adott át.
2005-ban egyesületünk bevételi forrása:

- Előző évről áthozott OTP bankszámla és pénzmaradvány
- Pénztár (készpénz)
Nyitás

985.389.- Ft
65.233.- Ft
1.050.622.- Ft

- Egyesületünk 2005. évi tagdíja
- Bp. Főv. XV.ker. Önkormányzat (normatív támogatás)
- Társasház –lépcsőház ellenőrzés
- APEH 1 % SZJA
- Bp. Főv. XV. ker. Közrendvédelmi Közalapítvány (támogatás)
- Egyéb állami normatív és pályázati támogatás
- OTP kamatjóváírás
Összesen:

19.200.- Ft
50.000.- Ft
930.000.- Ft
182.735.- Ft
660.000.- Ft
565.000.- Ft
3.498.- Ft
2.410.433.- Ft

2005-as kiadásaink:
- Üzemanyag költségek
- Technikai és anyagi eszközök
- Rendezvény költség
- Javítás – karbantartás
- Nyomdai kiadások
- Telefon, Internet és frekvenciahasználati díj
- Bérleti díjak
- Postai költségek
- OPSZ Polgárőr Magazin előfizetés
- BPSZ-nek 2005. évi tagdíj
- Biztosítások (Casco és GFB)
- Rendezvény biztosítások
- Irodaszer
- Szolgálati ruházat
- Egyéb anyag
- Fénymásolás
- Hatósági díjak, illetékek
- Tisztítószer, tisztítóeszköz
- OTP Számlavezetési díj
- Számviteli szolgáltatás

727.843.- Ft
130.257.- Ft
329.012.- Ft
45.085.- Ft
87.150.- Ft
204.300.- Ft
49.988.- Ft
11.371.- Ft
5.500.- Ft
52.200.- Ft
172.863.- Ft
218.750.- Ft
75.475.- Ft
80.500.- Ft
23.475.- Ft
2.388.- Ft
3.300.- Ft
30.738.- Ft
54.458.- Ft
120.000.- Ft
Összesen:

Zárás:
- OTP bankszámla (2005 12 31)
- Készpénz (2005.12.31.)

937.382.- Ft
99.020.- Ft
Összesen:

Budapest, 2006. február 25.
Melléklet:
- 2006-ra tervezett feladatok (1 lap)
- 2006. évi költségvetés (1 lap)

2.424.653.- Ft

Vona János
elnök

1.036.402.- Ft

