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   Tisztelt Dr. Vándor András Elnök Úr! 

 

 

Alulírott, dr. Bilisics Péter a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület 

elnöke megküldöm szíves tájékoztatására a 2008 év július - december 

hónapjainak hatóságok – polgárőrség által végzett közös munka összefoglalóját: 

 

2008 év július – december hónapok 

 

Egyesületünk 24 órás telefonügyeletet 4.416 órában, készenléti és közterületi 

járőr szolgálatot 5.520 órában látott el. Az új szolgálat szervezési rend alapján 

közfeladat ellátása 785 órában történt rendőrrel közösen, gépjárművel 36.800 

km lett megtéve megelőző járőrszolgálatban, valamint 3.693 plusz kilométer a 

rendőrséggel ellátott közös szolgálatok alatt. 

 

 

Események, a teljesség igénye nélkül ahol a Budaörsi Polgárőr 
Kiemelten Közhasznú Egyesület tagjai a törvényességet biztosították és 
az állampolgárok segítségére voltak:  
 
 

- Kamaraerdőn a Kassai utcában körözött személy keresése 
- Tulipán utca park és játszótér ellenőrzése 
- Vasút utcai méhtelepről vasanyag eltulajdonítok megzavarása 
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- Kamaraerdőn megelőző mozgó ellenőrzés 
 
 

- Török utca, Frankhegy, ltp., Farkasréti út és környezetének mozgó 
ellenőrzése 

- Jancsi sörözőben tömegverekedés szétoszlatása, vendéglátóhelyek 
visszatérő ellenőrzése 

- Háziőrizetesek ellenőrzése, állóellenőrzés 
- Állampolgároknak segítség nyújtás birtokvédelmi valamint családon belüli 

erőszak, testi sértés ügyekben 
- Clementis és a Károly király utcában öngyilkossági kísérleteknél helyszín 

biztosítás, forgalom irányítása 
- Róka sörözőnél késsel fenyegetőzők elfogása 
- Fügefa utcai betörési kísérlet megzavarása 
- Présház utcában jármű önkényes elvitelének kísérletének megakadályozása 
- Pántlika utcában közlekedési balesetnél segítségnyújtás 
- Fátyol utcában műszaki segítség nyújtás bajba jutott személygépkocsi 

utasainak 
- Baross – Ady utcák kereszteződésében testi sértést okozók elfogása 
- Ittas személygépkocsi vezetőjének az elfogása 
- Benzinkutak sorozat rablásai miatti operatív megfigyelése 
- Szivárvány utcai virágos részek megelőző megfigyelése 
- Nefelejcs – Dráva utcák kereszteződésében közlekedési balesetnél forgalom 

irányítás 
- Templom téren rendezvény biztosítás a körmenetnél valamint a Kőhegyen 
- Sebességmérés és körözött gépjárművek ellenőrzése 
- Tolvajok és körözött személyek tettenérése visszatartása 
- Egyedi azonosító jel meghamísítójának elfogása 
- Fut az örs, kerékpáros és tájékozódási rendezvények biztosítása, egy napra 

rendőr leszek eseménynél segítség nyújtás 
- Autista gyermek megtámadói elfogása rablási kísérlet közben Csillag és 

Budapesti úti parknál 
- Graffitisek előállítása a buszvégállomásról 
- Beregszász úton rendkívüli eseménynél segítség adás (csecsemő halál) 
- Kossuth Lajos utcában lakás tűz észlelése elsődleges tűzoltás megkezdése, 

gázcsap elzárása, helyszín biztosítása 
- Halottak napi temetők éjszakai őrzése 
- CBA parkolójában gépkocsi feltörő tettenérése 
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- Vonat és személygépkocsi ütközésénél segítségadás 
- Körözött gépjármű felderítés 
- Átfogó hatósági akciók biztosítása 
- Ember életet követelő lakástűz az Átlós utcánál 
- Tűz a Shell kút mögötti ingatlanon 
- Pharma parknál rablás áldozatának segítség nyújtás 
- Mikulás hintó kisérése 

 

Budaörs, 2008. december 31. 

 

 

      Tisztelettel 

 

         dr. Bilisics Péter 

                         elnök 

 

 

 

 
 

 

 

 


