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A Dél-Csepel Polgárőr Egyesület Elnökségének 
 

2009. évi beszámolója 
 
Az Egyesület 2009-es célkitűzéseit, a 2009. 04. 24-i Közgyűlés határozatai fogalmazták meg.  

Az egyesület kiegyensúlyozott sikeres évet tudhat maga mögött. Jó az együttműködés a 
kerületi kapitánysággal, önkormányzattal, tovább fejlődött a regionális együttműködés, a 
partnerkapcsolat a Budapesti és Csepel szigeti polgárőr egyesületekkel. 

 

 
I. ÖNKORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS: 
 

Egyesületünk célkitűzése 2009-ben az Önkormányzattal a társadalmi bűnmegelőzés  helyi 
feladatainak népszerűsítése, a kerületi rendezvények lebonyolításában való aktív részvétel, a  
bűnmegelőzési koncepcióból ránk háruló feladatok végrehajtása volt. 

Az együttműködés elvi kereteit a módosított Polgárőr törvény, az Együttműködési 
megállapodás, szervezeti kereteit a rendszeres tájékoztatás, a Bűnmegelőzési Irodával való, 
kapcsolattartás jelenti.  

Rendszeresen részt veszünk az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság 
ülésein. A kerület közbiztonságával, a közterületi rend kérdéseivel kapcsolatban kikérik 
véleményünket. Legfőbb támogatónk az önkormányzat, 2009-ben 2 millió Ft támogatásban 
részesült egyesületünk.  

 

2009-ben végrehajtott nagyobb jelentőségű feladataink: 

• Március 15-i ünnepségek biztosítása 
• Áprilisban a Katasztrófavédelmi Ifjúsági nap, CSEFUSZ futóverseny biztosítása 
• Májusban – Madarak és fák napja, Triatlon biztosítása 
• Augusztus 20-i ünnepségek biztosítása 
• Szeptember Csepel futás, Csepeli ősz biztosítása 
• Október  vége November eleje  temetőnél Halottak napi biztosítás 

 

Javult az egyesület finanszírozása, ami az önkormányzati támogatásnak, és az elnökség 
takarékos gazdálkodásának köszönhető. Negyedik  alkalommal vehettük át Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által adományozott   „Az Év Csepeli Polgárőre” 
elismerést.  

 

  A konkrét feladatok:  

1. Az illegális szemét-lerakóhelyek ellenőrzése visszatérő feladat. A térfigyelő rendszer 
ebben a munkában nagyon sokat segít, viszont a szemétlerakók is rafinálódnak. Ha 
nem érjük tetten, semmit sem tehetünk. 

 

2. A kerület társadalmi rendezvényeinek biztosítása.  32 alkalommal, 1601 szolgálati 
órában. A nagyobbakat korábban említettem. 

 



3. Bűnmegelőzési járőrtevékenység a kerület közbiztonságának javítása érdekében; 
önálló polgárőr szolgálat keretében, 78 alkalommal 1292 óra szolgálat, összesen 
29178 megtett km, állandóan változó benzinárak mellett.  

 

4. A Katasztrófavédelem XXI. Kerületi kirendeltségével kapcsolatunk kiváló. A 2006-
ban megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően részt veszünk a 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Nap rendezvényének lebonyolításában és készen állunk 
a Csepeli Védelmi Bizottság hívására azonnal reagálni. 

 

Az évek óta kialakult együttműködés partneri kapcsolatot eredményezett az egyesület és az 
önkormányzat között, melynek személyi letéteményese dr. Borsány György és Oláh Istvánné 
Bűnmegelőzési Irodavezető. Köszönjük segítőkészségüket, támogatásukat. 

Feladataink megvalósítása során jó munkakapcsolat alakult ki az egyesület és a kerületi 
Közterület-felügyelők között. 50 óra közös szolgálat volt, az év során több alkalommal, a 
rendőrség, közterület-felügyelet; polgárőrség közös akciókban vett részt. 

 

 

II. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RENDŐRSÉGGEL: 
 

 Terveink között nagyon fontos helyen szerepel, a XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal 
2000-ben kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően -a Rendőrség és 
az Egyesület kapcsolatának tovább erősítése. Kapcsolatunkban 2005-ben kimagasló volt a 
fejlődés, ami a közös munkában is eredményeket hozott. Sikerült ezen az úton továbbhaladni, 
amit a rendőri vezetés együttműködési készségének, a sorainkban tevékenykedő rendőr-
polgárőrök eredményes tevékenységének köszönhető. Közös szolgálatok, akciók, 
rendezvénybiztosítások fémjelezték a munkát.  

1351 óra közös szolgálat, halottak napi szolgálatok, a rendkívüli időszakban szoros 
együttműködés fémjelzik a jó kapcsolatot.  Támogató, aktív rendőrségi részvétel a 
polgárőrség bűnmegelőzési napján is erősítette az együttműködést, és a polgárőrség 
tekintélyét a lakosság körében. Egymás önállóságának és függetlenségének tiszteletben 
tartásával, szervezeti különbözőségének figyelembevételével, közösen dolgozunk a SZEM 
szervezésében, együttműködünk a körzeti megbízottakkal. Ennek eredményeként több 
alaklommal adtunk lakosságtól jövő jelzést a rendőrségnek. 

Együtt dolgozunk a Csepeli Baleset-megelőzési Bizottság munkájában, rendezvényeinek 
lebonyolításában, tervezésében, a kerületi közlekedést nehezítő negatív körülmények, 
balesetveszélyes helyek felderítésében. Augusztustól jól szervezett közös akciókban vettünk 
részt, ahogy korábban említettem. Több alkalommal hatósági tanúként működtek közre 
tagjaink. A jól működő partnerség segíti a polgárőrség munkáját, társadalmi elismertségének 
erősödését. A lakosság köztudatába való beépülését. Mi pedig segítjük a rendőrség 
bűnmegelőzési feladatainak megvalósítását, közterületi jelenlétünkkel csökkentjük a 
bűnalkalmakat, partnerek vagyunk az áldozattá válás elkerülésében, a gyermek és 
ifjúságvédelemben.  

 Számíthatnak ránk a rendőreink a továbbiakban is. 
 

 



III. LAKOSSÁGI KAPCSOLATAINK, a SZEM népszerűsítése: 

 
 A kerület lakosaival mindennapos tevékenységünk során,  a nagyobb csepeli 
rendezvényeken (BURABU, Gyermeknap, Csepeli Ősz, DCSPE bűnmegelőzési nap, kerületi 
ünnepségek és rendezvények) igyekeztünk megismertetni az egyesületet, annak 
tevékenységét.  

A Biztonságos Folyosó –OPSZ- akció keretében a Széchenyi Általános iskolánál, Rákóczi 
Iskolánál, Eötvös iskolánál biztosítottuk az iskolakezdést. Lakossági kapcsolataink erősítését, 
különböző társadalmi rendezvényeken való részvétellel is javítottuk.  

Már hagyományosak:  

• Csepeli Horgászegyesület rendezvényei 
• Madarak és fák napja 
• Környezetvédelmi napok 
• Csepeli Ősz 
•  Családi nap a Rákóczi Kertben 
• Iskolai és óvodai rendezvények biztosítása,  
• Lakossági fórumokon való részvétel 
 

A Csepp TV –ben több alkalommal jelentek meg riportok egyesületünk tevékenységéről. 

 A Csepel Újságban, amely eljut Csepel egész területére, néhány alkalommal jelent meg 
rólunk tudósítás. De említhetem a Csepeli Thema –t is melyben időnként írnak rólunk, 
munkánkról. Saját weblapunkon is bemutatkozunk a lakosságnak és kapok visszajelzéseket az 
egyesület iránti érdeklődésről. 

   Bekerültünk a köztudatba, mint egy olyan szervezet, akihez bűnmegelőzési kérdésekkel 
lehet fordulni, de iránymutatást kapnak a hozzánk fordulók ügyes-bajos dolgaik elintézéséhez 
is. Szakmai presztizsünk  erősödik. 

Kiváló a Kapcsolatunk a Csepeli Civil szervezetekkel. Rendezvényeinken programmal 
jelennek meg, és mi is hivatalosak vagyunk az általuk szervezett események jelentős részére. 
Havonta a lehetőségekhez mérten részt veszünk a Civil Klub rendezvényein. Köszönjük, hogy 
partnerek lehetünk. Számíthatnak ránk a további munka során is. 

 

IV. Civilszervezeti kapcsolataink: 

 

A kerület civilszervezeteivel is erősítettük kapcsolatainkat:  

• Részt veszünk a Csepeli Horgászegyesület rendezvényein; több alkalommal 
környezetvédelmi napon dolgoztunk együtt; együttműködésünk a CSHE 
Választmányában is figyelemre méltó.  

 

• Több tagunk dolgozik, a kerületi Fogyasztó Védelmi Felügyelőségben 
•  A Csepeli Civil Tanács Elnökségének munkájában, a közbiztonság kérdéseivel 

foglalkozunk, és képviseljük a civil összefogást az önkormányzat Ügyrendi, Jogi, 
Kisebbségi és Rendészeti Bizottságában. 

• a Csepeli Mozgássérültek Egyesületével, a Vöröskereszt csepeli szervezetével  



 

• A Diák Önkormányzattal kapcsolatunk élő, folyamatos, gyümölcsöző.           
            Egyesületünk tagjai szívesen vállalják a DÖK rendezvények biztosítását. 

 

• Csepel művelődési házaival kapcsolatunk jó. 
 

 

V. SZERVEZETI ÉLET: 

 

   A vezetőség határozata alapján legfontosabb célkitűzésünk továbbra is az volt, hogy 
szervezetileg megerősítsük egyesületünket, demokratikus elveken alapuló, ütőképes 
szervezetté kovácsoljuk, melyben a tagok bajtársias viszonyban állnak egymással.  

 
Eredményes tevékenységünket a számok tükrözik, 5909 óra szolgálat, 29178 megtett km 
szolgálatban. Több mint 50 intézkedésben körözött személy elfogásban való részvétel, 
helyszínbiztosítás balesetnél, tűznél, bűncselekmény helyszínénél, 200 egyéb intézkedés.   

Rendszeres volt a rendőrséggel közös szolgálatok száma. Több alkalommal „gépkocsi vadász 
akció” a társegyesületek segítségével. 

 

A tagság aktivitása, a taglétszámhoz viszonyítva havonta 40-50 %-os részvételt jelent a 
szolgálatokban. A korábbi évekhez képest azért össz szolgálati időben és aktivitásban is 
visszaesés látszik, amit több tényezőnek tudok be. Ezek a következők: 

• az egyéni gondok háttérbe szorítják a társadalmi tevékenységet,  
• megszűnt a szolgálat szervezés. 

 

Mindazonáltal vannak nagyon aktív tagjaink, akikre lehet számítani és ebben élenjárnak az 
ifik és az új tagok. 

Az elnökség rendszeresen a feladatoknak megfelelően végezte munkáját, szükség szerint 
folytatott megbeszéléseket. 

2008-ban kialakítottuk a formaruhát, és az aktív tagokat elláttuk Pólókkal, jelvénnyel, 
felszereléssel. Kialakítottuk a képzési rendszert, ezzel együtt egyfajta jövőképet, előmenetelt 
is felvázoltunk, biztosítottuk a tagság frissítő képzését is alapismeretekből. Biztosítottuk az 
egyesület anyagi bázisát. 

 

Az eddig értékelt feladatok megvalósítását, csak hozzáértő polgárőrök képesek végrehajtani. 
Egyesületünkben nagyon fontos a polgárőrök képzése, továbbképzése.  

Úgy tűnik a bevezetett mentor rendszer beválik, hiszen minden patronált tag levizsgázott így 
jelenleg nincs olyan tagunk, aki ne rendelkezne alapvizsgával. 

A komoly szakmai tudás önbizalmat ad a polgárőrnek és hozzáértésünk növeli a lakosság 
körében elfogadottságunkat, tekintélyünket, ezért nélkülözhetetlen, hogy az Alapismeretek 
teljes birtokában legyenek polgárőreink. 



 

 Évek óta 50 fő körül mozog a létszámunk, nagy a fluktuáció. Most a 40 fő az igaz!!!! A 
hozzánk jelentkezők közül kevesen maradnak meg, nem vállalják a terheket. De esetenként 
azt tapasztalom, hogy az új jelentkezővel nem foglalkozik a tagság, a vezetés megfelelően. 
Nem értesítik a szolgálatokról, nem hívják. Remélem a mentor rendszer ezen a helyzeten is 
változtat.  

 

 Örvendetes számunkra az a fejlődés, amit a Csepel–szigeti regionális polgárőr 
együttműködés terén elértünk. Nagyon jó a kapcsolat Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület. 
A Taksonyi PE vezetőivel és tagjaival. Közös szolgálatok, akciók, rendezvények fémjelzik a 
kapcsolatot. Számíthatunk a Szigetszentmiklósi és Szigethalmi Polgárőrök segítségére, és ők 
is számíthatnak ránk. Nagyon sok kiaknázatlan lehetőség áll még előttünk. 

Terveink gazdasági alapja biztosítottnak látszik, hiszen az Önkormányzat elfogadta éves 
költségvetését, melyben az egyesület finanszírozására 2 millió Ft támogatást irányzott elő.  

2010-ben megvalósul a Bűnmegelőzési Koncepcióban elfogadott rendszámfelismerő 
beszerzése,ezzel technikailag lehetővé válik a lopott gépjárművek felderítéseis. 

 

Budapest, 2010. április 23.                                                                     Kovács Géza 

                                                                                                                DCSPE  elnök 
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