A Delta XVII. Ker. Polgárőrség 2012 működésének összefoglalója.

Kerületünkben 398 alkalommal láttunk el szolgálatot 5139 órában. Ez kevesebb szolgálatot jelent az előző évhez
képest, az iskolaszolgálatok számának csökkenése miatt, ennek ellenére közel 10%-os emelkedést értünk el az
órák számában. Gépjárműveink közel 30000 km-t tettek meg útjainkon. Összesen 108 alkalommal kellett
intézkednünk, közvetlen tevékenységünkkel hozzájárulni a kerület közbiztonságához. A kezdeti bizakodás
ellenére is sajnos a rendőrségi közös szolgálatok adatai az előző évhez képest jelentős mértékben csökkentek.
Több mint a felére 58 alkalomról 28-ra, összesen 187 órában. A 2010-es évhez képest pedig harmadára csökkent
az óraszám, ez nagyon kevés.
A 2012-es év is igen mozgalmas és sikeres volt számunkra. A januárban a nagy hideg miatt kiemelten kezeltük a
hajléktalanok ellenőrzését. Több esetben kellett intézkedni, krízisautót hívni. Közös akciókban segítettük az
Önkormányzat, a Magyar Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és a Rendőrség összehangolt munkáját, illetve mi
is adakoztunk, hogy ne fagyjanak meg a hajléktalanok.
Februárban folytatódtak az ellenőrzések és jelenlétünkkel biztosítottuk a kerület különböző helyein folyó meleg
étel osztást. Számunkra elindult a rendezvényszezon, ami mindig a Dobosok Farsangjával kezdődik. Részt
vettünk a Rákoshegyi Közösségi Ház közbiztonsági fórumán. Lopott gépjármű kereső szolgálatainkat is
elindítottuk, amik márciusban és áprilisban is tartottak. Elindultak kerékpáros szolgálataink is, kiemelten
ellenőrizve a kerékpárutakat. A kerületi rendezvények biztosítását tovább folytattuk, melyből kiemelten kezeltük
a május 1-ei szolgálatot. Eseményekben gazdag hónap volt a május, példaértékű jelzést adtunk a rendőrségnek,
kábítószer gyanúval. A rendőrség átvette az intézkedést, megköszönték munkánkat. A játszóterek fokozottabb
ellenőrzését kezdtük meg. A jó idő beköszöntével ismét megjelentek a gyorsulni vágyók kerületünkben. A
rendőrség több esetben kérte segítségünket, hogy a veszélyeztetett területeket rendszeresen ellenőrizzük.
Júniusban a TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési akción vettünk részt, hisz kerületünk adott otthont az országos
nyitórendezvénynek a Liget sor, Határmalom, Cinkotai út által határolt területen. Újabb közbiztonsági fórumon
vettünk részt a Diadal utcai iskolában.
Júliusban a már megkezdődött iskola szünet miatt kiemelten kezeltük a csellengő fiatalokat, családi házas
övezetek ellenőrzését a rablások, besurranások elkerülése érdekében. Ebben a hónapban volt kerületünkben a
lomtalanítás: ahol lehetett, ott voltunk. A közterület felügyelettel több esetben láttunk el közös szolgálatokat.
Jelen voltunk az augusztus 20-ai ünnepségen a Vida-dombon és a Rákoskeresztúri falunapon. A kerületünk
határában lévő nagy tűznél is segítettük a hatóságok munkáját.
A szeptemberi iskolakezdéskor 2 hétig láttunk el a rendőrséggel közösen gyalogos átkelő szolgálatot két
helyszínen: Ferihegyi út – Gyökér utca és a Szabadság utca – Baross utca gyalogátkelőnél. Az utóbbi helyszínen
Szabó Tiborné képviselőasszony kérésre még 2 hétig jelen voltunk.
Rendszeres ellenőrzésünk alá vontuk a felújított Rákoshegyi vasútállomás alagútját.
A hideg idő beálltával fokozott figyelemmel voltunk a hajléktalanokra és az erősen ittas állapotban lévőkre a
közterületeken. Több esetben is mentőt, krízisautót kellett hívunk, hogy elkerüljük a nagyobb bajt. Rendszeres
segítői voltunk az önkormányzat előtti területen zajló ételosztásnak. Ünnepek előtt a Vöröskereszt ajándékosztó
munkáját is segítettük, vigyáztuk. Nagyobb figyelmet szenteltünk a bevásárló központoknak, piacoknak, az
adventi vásár területének a karácsonyi készülődés idején. Az erdős területeken a falopásokat és az illegális
fakivágásokat igyekeztünk megelőzni.
Időnként önkormányzati képviselőket láttunk vendégül egy-egy szolgálat alkalmával. Így ők is jobban
megismerték munkánkat: mivel is telik el egy szolgálat. Általában nem eseménytelenül teltek ezek a járőrözések.
Az önkormányzattól és a képviselőktől folyamatosan kapjuk a felkérést, mely területeket ellenőrizzük. A
rendőrségtől minden szolgálat alkalmával kapunk eligazítást, mely területek a kiemeltek és azokat rendszeresen
ellenőrizzük. Feladatunk a közintézmények ellenőrzése, iskolák, óvodák, művelődési intézmények. A
közterületek vagyonmegóvása, játszóterek, parkok, emlékhelyek ellenőrzésével.
Fő célunk a „látható Polgárőrség” megvalósítása. Ennek érdekében növeltük a nappali szolgálataink számát.
Igyekszünk minden rendezvényen részt venni és segíteni a szervezők munkáját. A médiát amikor csak lehet
értesítjük főbb eseményeinkről. Akár közös szolgálatokat is megvalósítunk, hogy jobban megismerjék
munkánkat. A helyi Rákosmente TV rendszeres vendégei vagyunk. Rendszeresen jelennek meg cikkek a Delta
XVII. ker. Polgárőrségről az elektronikus és a nyomtatott sajtóban is.

2012 év összesítése számokban
Leadott szolgálatok száma (db)

398

Leadott szolgálati idő (óra)

5139

Szolgálatban megjelent (fő)

34

Szolgálatban részt vett gépkocsik száma (db)

2

Szolgálatok alatt megtett kilométer

29561

Események száma (db)

108

Rendőrségi közös szolgálat (db)

28

Rendőrséggel közösen leadott szolg. idő (óra)

187

BPSZ. szolgálatok (db)

2

Események

Alkalom

Figyelmeztetés

16

Elfogás, előállítás (fő) *

9

Biztonsági intézkedés

5

Épület, helyszín ellenőrzés

4

Szabálysértés okán intézkedés (bírság, feljelentés)

6

Visszatartás hatóság kiérkezéséig

2

Hatóság értesítése

15

Mentők értesítése

5

Segítségnyújtás hatóságnak

13

Segítségnyújtás tűzoltóknak

2

Helyszínbiztosítás

3

Forgalomirányítás

5

Rendezvénybiztosítás, választás

24

Lopott gépjármű felderítő szolgálat

14

Közterület felügyeleti szolgálatok

7

Iskola-gyalogátkelő biztosítás

20

Kerékpáros szolgálat

14

Egyéb

14

* Általában rendőrségi szolgálatok alkalmával rendőrrel közösen.

