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Előterjesztés 

)J3 . számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

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

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2012. (L 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 a 2014. L negyedéves munkájáról szóló beszámolót, amelyet a 
tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek (2. melléklet). 

A beszámolóból kiemelem, hogy az Egyesület a Szávai utcai Iskola közvetlen közelében heti 
rendszerességgel - 3-4 tanítási napon 2 fő polgárőr alkalmanként 13.00 órától 17.00 óráig
járőrszolgálatot tart ifjúságvédelmi célzattal. A 2013. évben létrehozott Alfa Információs 
Iroda szerepe egyre jelentősebb a közlekedési szabályok betartása, illetve a balesetek 
elkerülése terén a lakókkal - a panaszbejelentések, meghallgatások során - kialakított jó 
kapcsolat miatt. Az Egyesület részt vett a március 15-ei nemzeti ünnep előestéjén 
megrendezett fáklyás felvonulás biztosításában. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. április) 1" ~ / ... ·~ 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( .... ) határozata 

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

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

Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. első negyedévében mind önállóan, mind pedig a rendőri-és 
más társszervekkel közösen számos bűnrnegelőzési és közbiztonsági feladatot hajtott végre, 
illetve a kerületi önkormányzat felkérése alapján rendezvénybiztosításban is részt vállalt. A 
rendőrhatósággal együtt végzett szolgálat nagyságrendje ebben a negyedévben meghaladta a 
650 órát. 

A Száva utcai iskola közvetlen környezetében heti rendszerességgel, 3-4 tanítási napon, 2 fő 
polgárőr, alkalmanként 13 órától -17 óráig teljesített járőr szolgálatot ifjúságvédelmi célzattal. 
A preventív jelenlétnek köszönhetően sikerült felszámolni az iskola környékén korábban 
tapasztalt jogsértéseket, illetve az arra irányuló törekvéseket, ugyanakkor a kerékpárosok 
nagysebességű közlekedése a parkon keresztül továbbra is komoly nehézségeket okoz. 

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, arnivel a gyalogosok biztonságát veszélyeztetik. Mivel 
a keddenként az egyesület irodájában tartott lakosságibejelentő napokon több helyi illetőségű 
személy jelezte a helyzet tarthatatlanságát, újabb közlekedésbiztonsági akció elindítását 
vettük tervbe a kerületi rendőrkapitányság vezetőjével történt szóbeli egyeztetés alapján. 
Ennek keretében a délutáni órákban több héten át a közlekedési szabályokbetartására 
igyekszünk felhívni az érintettek figyelmét. Az illetékes hatóság felé ismételten jeleztük, hogy 
KRESZ táblák kihelyezése, illetve útburkolati jelek felfestése megoldást hozna a kerékpáros 
forgalombiztonságosabbá tételében. 

Egyesületünk két fővel rendszeres részt vett a hétvégenként este 22 óra és reggel 06 óra között 
lefolytatott ún. "ittas akció" -ban, melynek során a rendőrség számára sikerült támogatást 
nyújtani több alkoholos befolyásoltság alatti járművezető elfogásához, szabálysértés, illetve 
bűncselekmény miatti előállításához. 

Az Üllői útnak a Száva utca és az Ecseri út közötti szakaszán korábban viszonylag nagy 
számban és rendszeresen "praktizáló" prostituáltak a folyamatos intézkedéseknek 
köszönhetően kiszorultak és "működési területeket" áttették az Üllői út másik oldalára. 
Szórványosan előfordul, hogy a Pöttyös utcai metró lejáratának környékén egy-egy személy 
megjelenik, de ezek a figyelmeztetést követően rövidesen távoznak. 

Az egyesületi irodában keddenként 2-4 fő polgári)r 17-től-22-óráig fogadó órát tartott, illetve 
a Száva utca-Üllői út-Kékvirág utca által határolt területen járőr szolgálatot is végzettEnnek 
során egy alkalommal kiskorú gyermek veszélyeztetése miatt kellett intézkednünk, melyről 
tájékoztattuk a kerületi rendőrkapitányság ifjúságvédelemmel foglalkozó illetékes unkatársát. 
A járőrözés során fokozott figyelmet fordítottunk a Kékvirág játszótérre és annak 
környezetére, ahol a tavalyi év folyamán - a lakossággal és a rendőrséggel szoros 
együttműködésben - sikerült egy kialakult drogfogyasztó helyetfelszámolni. 
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Az egyesület állományából három fő vett részt a március 15-ei nemzeti ünnep előestéjén 
megrendezett fáklyás felvonulás, illetve az azt követő szabadtéri táncház biztosításában, ahol 
kollégáink a tűzrend védelmi szabályok betartatásával is hozzájárultak a megemlékezés 
zavartalan lebonyolításához, 

Kérem az egyesület tevékenységéről készített szakmai beszámolóelfogadását 

Budapest, 2014. március 31. 
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