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Újabb sikeres évet tudhat maga mögött a Delta Polgárőrség. Sok új feladatot kaptunk, 

új kihívásoknak kellett megfelelnünk. Év közben módosították a Polgárőr tv.-t majd év végén 
egy új Törvényt fogadtak el. Nekünk is még tanulnunk kell, hogy mindenben követni tudjuk 
ennek előírásait. Az új törvény betartását a BPSZ kontroll csoportja ellenőrzi, amely a 2011. 
évi működésünket, szolgálat ellátásainkat többször is megvizsgálta, hibát nem találva.  

 
Az önkormányzat és a képviselők rengeteg feladattal bíztak meg minket. Folytatódott 

a reggeli órákban a Pesti út – Nyomdász utcai ( iskolai gyalogátkelő)  biztosítása, egészen a 
júniusi évzáróig. Új feladatként pedig a felújított játszóterek fokozott ellenőrzését végeztük és 
végezzük azóta is. Rendszeres megjelenésünkkel minimálisra csökkentettük a rongálási 
károkat. Az időnként ott tartózkodó italozó és dohányzó fiatalokat figyelmeztettük, megkértük 
őket, hogy távozzanak a játszótér területéről. E feladatot különösebb konfliktusok nélkül 
sikerült végrehajtanunk. A képviselők a saját területükön új típusú kommunikációt hirdettek a 
bűnmegelőzéssel kapcsolatban. A kerület szinte minden részén lakossági fórumokat 
szerveztek, ahol mi is képviseltük magunkat és felajánlottuk szolgálatainkat bizonyos 
ügyekben. Kérték, hogy sűrűbben járőrözzünk bizonyos területeken, amit mi meg is tettünk. 
A kerékpárutak bővülésével újból elindultak kerékpáros szolgálataink is. 2011-ben 11 
esetben, 40 órában. Ebben az évben növelni szeretnénk ezen szolgálatok számát. 
Jelenlétünkkel lehetővé tettük Nemzeti Ünnepeink méltó megünneplését. 2011-ben 
önkormányzati és egyéb (művelődési házak, iskolák, óvodák) szervezésű rendezvényekben 
sem volt hiány. Kiemelten kezeltük a háromnapos Keresztúr nevű települések XII. 
találkozóját augusztusban, ahol egyidejűleg több helyszínen is jelen kellett lennünk. A 
résztvevőktől több alkalommal kaptunk pozitív visszajelzést: örültek nekünk, hogy vigyázunk 
rájuk. Fontos megemlíteni még május 1-ét az új városközpont átadása miatt, az Autómentes 
napot szeptemberben. Főbb eseményeink közé tartozott még a II. Ebkavalkád biztosítása, az 
Aranykút fesztivál, az augusztus 20-ai Vida-dombi rendezvény tűzijátékkal, és Rákoskert 
napja a Platánfasoron. A kerületben található óvodák, iskolák felkéréseinek rendre eleget 
tettünk, biztosítottunk bálokat, egyéb rendezvényeket. Óvodákban bemutattuk a szolgálati 
gépjárműveinket, melybe beleülhettek a gyerekek. Decemberben a Fő téren újból vásár nyílt, 
melyet minden egyes szolgálat alkalmával többször is gyalogosan ellenőriztünk. 

 
A rendőrségi együttműködés megvalósulása felemásra sikeredett ebben az évben. 

Ennek több oka is volt: Belügyminisztériumi döntés alapján kerületünk is bele esett az „1 
rendőr 1 rendőrautó” szolgálati forma kipróbálásába. Így ez idő alatt - két hónapig - nem 
voltak közös szolgálataink. Nem csoda, hogy az előző évhez képest csökkent a szolgálatok 
száma, 58 alkalommal összesen 390 órát dolgoztunk együtt. 2011-ben kétszer is 
kapitányváltás történt. Úgy érezzük, hogy most jobban megbecsülik munkánkat. Két esetben 
is kaptunk Krammer György Zsolt rendőr ezredes úrtól köszönő levelet, melyben elismeri 
munkánkat, s biztosít bennünket arról, hogy a jövőben is számít ránk. Korábban sajnos minket 
nem hívtak közös rendőrségi akciókra (míg a kerületben lévő másik egyesületet igen), most 
erre is újra látunk lehetőségét. Novemberben és decemberben több esetben is megmutatta a 
Delta Polgárőrség rátermettségét. Néhány példa: Személyleírás alapján Rákoshegyen magát 
vízművek dolgozójának kiadó tolvajt kutattunk fel lakossági segítséggel. Lakossági bejelentés 
alapján a Delta Polgárőrség munkatársai kimentek egy lakáshoz, ahol is személyi szabadság 
korlátozásával találkoztak. Értesítették a rendőrséget, akik megtették a további 
intézkedéseket. Személyi sérülés nem történt. A Péceli úton történt gyilkosság helyszínén 
órákig forgalmat irányítottunk, majd az elkövető elfogásánál is jelen voltunk. Ittas vezetőt 



tartottak vissza a rendőrség kiérkezéséig kollégáink. A pénzszállítós bűncselekmény egyik 
gyanúsítottját a kerületben fogták el, egyik tagunk 14 órán át biztosította a helyszínt, míg 
dolgoztak a rendőrség emberei. Rendőrségi közös szolgálatok alatt is több esetben történt 
elfogás, előállítás. Segítettük a rendőrök munkáját igazoltatásoknál, gépjármű 
ellenőrzéseknél, alkoholt kiszolgáló vendéglátó egységek kontrollálásánál. Ilyenkor helyszíni 
bírságok kerültek kiszabásra, feljelentések, figyelmeztetések történtek, esetenként előállításra 
is sor került. 

 
 
A budapesti szövetség által szervezett központi akciókban pár alkalommal vett részt 

egyesületünk. Európai Uniós részvételünk 2 alkalommal volt. Februárban és márciusban 13 
BKV-s szolgálatot adtunk. Részt vettünk a BPSZ polgárőr napján rendezett autós tájékozódási 
versenyen. Halottak napi szolgálatokat is adtunk az Újköztemető területén. Decemberben 
pedig NAV-os szolgálattal jelentünk meg a szövetség munkájában. Új tagjaink mind sikeres 
vizsgát tettek a BPSZ által szervezett alkalmak során. A sok kerületi rendezvény, esemény 
miatt a szövetség munkájában kevésbé tudtunk részt venni. 

 
A helyi médiákban rendszeresen megjelentünk. A korábban említett fórumok egy 

részén a helyi televízió (Rákosmente TV) is megjelent, így mi is bekerültünk a műsorba. A 
fórumokon szórólapokat osztottunk, melyek egy része az egyesületünkről szólt, a másik része 
pedig a Szomszédok Egymásért Mozgalmat hívatott hirdetni. Rendszeresen megjelentünk a 
hírekben a különböző rendezvényekről, eseményekről készült felvételeken. A tizenhetedik 
újság hasábjain és online változatában is jelentek cikkek meg rólunk. Folyamatosan 
megtalálhatók tagtoborzó felhívásaink is. Honlapunkat megpróbáljuk rendszeresen frissíteni 
és a rólunk közölt cikkeket is feltenni. Online jelentkező rendszerűnk jól működik, hiszen 
havonta 2-3 ember jelentkezik polgárőrnek, de sajnos csak nagyon kevesen alkalmasak a 
feladatra. 

 
A 2011. év számokban: 508 alkalommal láttunk el szolgálatot, mely az előző évhez 

képest 60%-kal több. Ennek oka az iskolai szolgálatellátások száma. A 4709 óra szolgálat 
ezért is csak 8 %-os emelkedést jelent. Napi átlagra lebontva ez azt jelenti, hogy majdnem 13 
órát dolgoztunk. Gépjárműveink összesen 27241 km-t tettek meg, ami 23%-os emelkedést 
jelent. A mai benzinárak mellett ez jelentős kiadást jelent egyesületünknek. Rendőrségi 
szolgálataink száma 31 %-kal,  84 alkalomról 58-ra csökkent. Ezzel egyenlő mértékű 
csökkenés volt az órák számában is. Az eseményes felbontás a rendőrrel közös szolgálatok 
alatt történt eseményeket is tartalmazza. 
 
 
 
Szeretnénk megköszönni a Polgármester úr, az Alpolgármester urak és az egész képviselő 
testület anyagi és erkölcsi megbecsülését. Reméljük a jövőben is ilyen odaadóan támogatják 
Polgárőrségünket, amit mi munkánkkal, hozzáállásunkkal tudunk viszonozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2011 év összesítése számokban  

  

Leadott szolgálatok száma (db) 508 

Leadott szolgálati id ő (óra) 4709 

Szolgálatban megjelent (f ő) 36 

Szolgálatban részt vett gépkocsik száma (db) 5 

Szolgálatok alatt megtett kilométer 27241 

Események száma (db) 186 

Rendőrségi közös szolgálat (db) 58 

Rendőrséggel közösen leadott szolg. id ő (óra) 390 

BPSZ. szolgálatok (db) 20 

  

  

  

Események Alkalom 

   

Figyelmeztetés 16 

Tettenérés 1 

Elfogás, előállítás (fő) 18 

Biztonsági intézkedés 5 

Épület, helyszín ellenőrzés 23 

Szabálysértés okán intézkedés (bírság, feljelentés) 43 

Bűncselekmény okán intézkedés 5 

Visszatartás hatóság kiérkezéséig 3 

Hatóság értesítése 8 

Tűzoltók értesítése 1 

Mentők értesítése 2 

Segítségnyújtás hatóságnak 13 

Segítségnyújtás tűzoltóknak 3 

Helyszínbiztosítás 2 

Forgalomirányítás 10 

Rendezvénybiztosítás, választás 33 

Természetőri szolgálat 11 

Közterület felügyeleti szolgálatok 13 

Iskola-gyalogátkelő biztosítás 109 

 
A beszámolót összeállította  a Delta Polgárőrség elnöksége 


