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Lentiekb6l l6that6 a Feliigye16 Bizottsdg munkdjdnak a t6mdi. A Feliigyel5 Bizotts5g t6bbs6ei
tagsdggal folytat6lagosan rendelkez6sre 6llt.

Amig a bir6s6g ioger6sen nem mondja ki a Pest Megyei Polgdr6r Sz6vets6g mfikiid6sk6ptelens6g6t
a megvdlasztott testiilet mfkiid6s6t tiirv6nyesnek kell tekinteni.

A folyamatban kiv6 eljiirdsok a tev6kenys6giinket l6nyegriben nem befolyiisoljiik. A bir6s5g

ioger6s diint6sr6re ak6r 6veket is v5rhatunk, minket viszont arra v6lasztott meg a kiizgyffl6s, hogy
mfikddtesstik, k6pviseljiik sztivets6giink 6rdekeit, segitsiik, etlen6rizziik a mindenkori
tagegyesiileteink tev6kenys6gt6t 6s ehhez a munkShoz semmi kdze sincs a mfikiid6siinket 6rint6
formai kifogdsoknak.

Macsotai Tibornak kiziir6lag az a c6lja, hogy zavart keltsen. Allitiisa szerint b6r nem iiriit neki, de a
polgiir6rs6g 6rdek6ben meg kellett tennie!

Perek, ligy6szs6gi, rend6rs6gi iigyek:

PMPSZ 2O1.7 6v kiizgyfil6s megt6mad6sa Erd pElHorgas Ui

PMPSZ 2018 6v kiizgyiikis megt6mad6sa ErdlHorgas Ui

Polgdr6riik ellen kdrt6rit6si ig6ny, 6llit6lagos ruh6zat vissza nem adds miatt (Zombori G6za;

Molniir K6roly Zsolt; lv6ncsik J6zsef Tibor) ,,Els6 MotorV6d,,pE/Horgas Ui

Boros Tibor v6lem6ny nyilv6nit5sa miatt

PMPSz illegSlis polgdrflr tev6kenys6g szervez6se ErdiRend6rkapit5nys6g k6s6bb
iisszef6rhetetlens6g miatt Martonv6s6ri Rend6r6rsre 6thelyezve n6vtelen felielent6

PMPSZ tagfelv6tel Di6sd VSros Kiizbiztonsdg66rt Polgiir6r Egyesiilet Pest Megyei F6i,igy6szs6g

Kiiz6rdekv6delmi oszt6ly/ Xorgas Ui

A Pest Megyei Polg1rfr Szdvetsdg elnoks6g6nek 6s elnok6nek feladatai kdz6 tartozik, hogy az

egyesOleteknek 6s annak vezet6iknek illetve a po196r6reinek tev6kenys6g6t figyelemmel kis6rje,
segftse 6s amennyiben t6rv6nys6rt6st 6szlel, jelz6ssel 6ljen. Eszleltiink t6rv6nys6rt6st, amit tobbszor
is jelezttjnk azOPSZ kozponti iroddja munkatdrsainak illetve tiszts6gvisel6inek, sajnos azonban nem
reag6ltak a jelz6seinkre 6s megtagadtiik az egyiittm(k6d6st. S6t. Mindenkinek tudnia kell, hogy nem
miis iill a hdtter6ben, mint az hogy egyesek t6bb esetben is kiils6, fels6bb nyomiist pr6biiltak
gya korol ni Szdvets6giin kre.



Az Erdi Polgiir6rs6g elnok6nek akkor is be kell tartania a t6rv6nyeket, szab6lyzatokat, hatdrozatokat,

ha nem tartja legitimnek a Pest Megyei Polgii16r Szdvets6g elndks6g6t 6s a bizottsdgait valamint az

eln6k6t.

Az elm0lt 6vekben tetteivel olyan m6rt6k( arroganci616l tett tan0bizonysdgot, hogy t6bb egyestileti
vezet6t is felhiiborltott 6s tiltakoz6 levelet [rtak, k6rt6k a felel6ss6gre von6s6t. Minden szabillyt 6s

demokratikus elvet megkerlilve, mindenkit befolydsolni akar 6s akadiilyozni a kozgy(l6st, eln6ksdget,
bizottsdgot, irodai dolgoz6kat 6s az elnok6t.

De itt iilljunk meg egy pillanatra: mondjon nekem valaki egy szem6lyt, aki megvdlogathatja a

feliigyelet6re rendelt testtilet tagjait!? Nem 6ket kell leviiltani azdrt, mert olyan szem6lyeket
vdlasztottak meg a k6pviseletiinkre, akik Macsotai ribornak nem tetszenek.

Mi legitimnek tartjuk magunkat. Ez nem szem6lyes iigy, mi tudtuk mire v6llalkozunk 6s hogy az6rt
vSlasztottak meg benniinket, hogy tisztess6gesen v6gezz0k el a feladatunkat. Nem lehet minket
elrettenteni sem a szakmaiellehetetlenit6si kis6rletekkel, szem6lyiink lejdratiisiival, sem pedig a

kdltsdgvet6si tiSmogatiis befagyasztdsdra utal6 fenyeget6sekkel. Azt tudjuk kijelenteni: a becs0let
nem elad6.

A torv6nyek betartdsa 6s betartatdsa nem k6rd6s, hanem alkotmdnyos k6telessdg.

Di6sd Vdros Kozbiztonsiigd6rt Polgd16r Egyesiilet Tagfelvdteli k6relme 2018. j0nius 2l-i
d6tumozdssal, postai 0ton 2018. j(lius 02-dn ajiinlott kiildem6nyk6nt, hi6nyosan /NEM volt
az aldbbi sz6vegr6sz aliihrizissal megjelolve ,, magdra n6zve kotelez6nek elfogadja a terUleti
polgd16r szovets6g alapszabiilyit"/ kitoltve 6rkezett meg a pest Megyei polgii16r

Szdvets69hez.

Di6sd Vdros Kozbiztonsdgii6rt Polgd16r Egyesiilet alapszabiilya, tagjegyz6ke alSfr6sok, tan0k
aliiiriisa n6lkiil ajiinlott k0ldem6nyk6nt postai 0ton 2018. j0lius 25-dn 6rkezett: meg a pest

Megyei Polgdr6r Szovets6ghez, A Pest Megyei Polgir6r Szovets6g viilaszdban tij6koztatta a

Di6sd Vdros Kozbiztonsdgd6rt Po19616r Egyes0letet a hiiinyossdgokr6l 6s az elektronikus
levelez6s rendszer616l. A hidnyok p6tldsa teljes kdrfen 6s marad6ktalanula mai napig nem
val6sultak meg!

A Pest Megyei Polgdr6r Szovets6g tiij6koztatta a Di6sd Vdros Kdzbiztonsiigddrt Polgdrlr
EgyesUletet a hi6nyok p6tlSsd16l:"Egyben tdj6koztatom, hogy a tagfelvdteli k6relmiiket a

hidnyok marad6ktalan p6tlSsdig fUgg6be helyezztik". Ezt az iigy6szs6g kifogdsolta, mondvdn
30 nap alatt dont6st kellett volna hozni a kifogiist k6vet6en a rendelkez6sre :il16 iratok
alapjdn a felv6teli k6relem elutasit6 javaslattal lett az OPSZ-hez elkiildve. Miutdn ezt
kovet6en megfelel6en kitdltve ism6t megkiild6sre ker0lt a tagfelv6teli k6relem miir
elfogadCsra kerUlt a tagfelv6tel.

A szdvetsdg a polgd16r egyesiilet tagfelv6teli k6relmdt nem utasitotta el.

A teljess6g ig6nye n6lkUl megjegyezni kivdnjuk, hogy az fijonnan alakult egyesiilet tobb tagja
vezet6 tiszts6get toitott be a Di6sdi Polg616r Egyesiiletben, ami 2016. mdrciusdban alakult

3.

4.



meg.20L7 6vben t6bb egyesiileti tag, akik a r6gi 6s az 0j egyesiiletekben is tagsiigot vdllaltak,

s6t vezet6 tiszts6get, megpr6biilt6k megpuccsolni az egyes0let elndk6t, majd tomeges
kil6p6ssel ellehetetlenfteni az egyesiilet t6rv6nyes mfikdd6s6t, de nem jiirtak sikerrelt Ezek

ut6n a kdzp6nz felhaszn6l6ssal kapcsolatban az 6nkormdnyzatniil gazdasdgi eljdriist
kezdem6nyeztek a r6gi egyes0let ellen. Ezt kovet6en a k6pvisel6 testiilettel megvonattdk a
sz6khelyhaszndlat jogosultsiigdt, majd a n6vhaszndlatot isl Furcsa m6don szabdlytalanul a

r6gi egyesUletb6l kil6pettek 6s az 0j egyesiiletbe bel6pettek 7 db polgil16r igazolvdnyt
kdszitettek azErdi Vdrosi Polgd16r Egyesiiletn6ll Az egyik tag seg6dk6zterUlet felUgyel6k6nt
hamisan vddolva etikai eljiiriis el6 cit6lta az egyik polgiir6rtl Rend6ri mf ltjukra 6s

kapcsolatukra hivatkozva nyomdst pr6bdltak gyakorolni a sz6vets6g0nkre, az OpSZ-n6l

bepa naszoltak, majd az iigy6szs6ghez fordulta k!

5' A szovets6g tudomdsa szerint az egyesUlet nem rendelkezik a megyei rend6r
f6ka pitd nysd gga I egyi.ittm fi k6d6si megd I la poddssa l.

6. A szdvets6gnek bejelent6sek alapjdn tudomdsa van, hogy egyes szem6lyek
jogosulatlan polgil16r tev6kenysdget l6tnak el (sport 6s vdrosi rendezv6nyeken,
gyalogdtkel6helyeken, d llami Unnepsdgeken stb. ).

A polgdr6rs6gr6l 6s a polgdr6ri tev6kenys6g szab6lyair6l sz6l6,2Ot1.6vi CLXV. torv6ny

20!4. ianu{r 1-je 6ta polgd16r igazolv6ny n6lkiil nem ldthatja el a polg616r egyestilet tagja a p6tv. 3.

5 (1) 6s (2) bekezd6seiben megfogalmazott alap- 6s kieg6szit6 feladatokat.

A B0ntet6 Torv6nykonyvr6l sz6l6 1978. 6vi lV. torv6ny (toviSbbiakban: Btk.) m6dositdsii16l sz6l6
tdrv6nyjavaslatot 2011. miijus 2-iin fogadta el a parlament

Kozbiztonsdgi tev6kenys6g jogosulatlan v6gz6se (10/D. S)

,,Aki kdztertileten vagy nyilvdnos helyen olyan, a k<izbiztonsdg, kozrend fenntartdsCra iriinyul6
tev6kenys6get v6gez, amelyre jogszabiily nem jogositja fel, vagy ilyen tev6kenys6g ldtszatiit kelti,
szAzezer fori ntig terjed6 p6nzbirsd gga I s0jthat6."

Kozbiztonsiigi tev6kenys6g jogel lenes szervez6se

2L7. I (1) "Aki olyan, a kozbiztons6g, kdzrend fenntartiSsiira ir6nyul6, vagy annak ldtszatCt kelt6
tev6kenys6get szervez, amely mdsokban riadalmat kelt, v6ts6get kovet el, 6s k6t 6vig terjed6
sza badsdgveszt6ssel biintetend6.

(2) Az {1) bekezd6s szerint biintetend6 az is, aki a helyi polgflrlr szervezet tagjiinak a polgdr6rs6gr6l
sz6l6 torvdnyben meghatdrozott feladatai elldtiisdt 0gy szervezi meg, hogy a helyi polgArlr szervezet
a polgdr6rs6gr6l sz616 tdrv6nyben meghatdrozott egyUttmfikdd6si kotelezetts6g6t nem teljes(ti."



A Pest MegyeiPolg6r6r Szovets6g a torv6nyiel6irdsoknak megfelel6en, szab6lyszerfien a szovets6g
alapszabiilyiiban megfogalmazott c6ljai szerint gazddlkodik a rendelkez6sre dl16 p6nzosszegekkel.

Szabiilyzatokkal, rendelkezik. Az iratkezel6s 6s leltdroziis iittekinthet6en, rendszerezve taldlhat6. A
dokumentumok teljes kor(en rendelkez6sre Slltak, a kiaddsok 6s a tdmogatiisok minden esetben
aliitd masztotta k volta k.

A sz6vets6g ad6koteles tev6kenys6get, teh6t vdllalkoziisi tev6kenys6get nem v6gzett. Mind a

bev6telei, mind a kiaddsai kozhasznri tev6kenys6ggel kapcsolatosak, a vezet6 tiszts6gvisel6k
tiszteletdij juttatdsban nem r6szesUltek. A kdzhaszn0sdgi mel16klet ennek megfelel6en lett
dsszedllltva. A bev6telek szinte teljes r6sze els6sorban pdlyiizati 0ton, kozvetlentil vagy kozvetve az

egyestiletekhez kertiltek. A kozhaszn0sdgi mel16klet v6lem6nyez6se: a hatiilyos torv6nyi e16iriisoknak
megfelel, a szovets6g toviibbra is kozhaszn0. Konyvvizsgdlat nem v6lem6nyezte a besz6mol6t 6s a

mell6kletet.

A Pest Megyei Po19{16r Szovets6g eln6ks6gi iil6sdn elhangzott javaslatok, dont6sek minden
alkalommal tobbs6gi v6lem6ny figyelembe v6tel6vel tort6ntek, melyekr6ljegyz6kdnyvet vezettek 6s

a hatdrozatok tdrdban gy(jtottek.


