
 
 

 

 

BUDAÖRSI POLGÁRŐR KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 59.  

Telefon:/Fax: 06-23-444683 

E-mail: budaorsipolgaror@axelero.hu  

Internet: www.bpke.hu 

Budaörs Rendőrkapitányság      Iktatási szám:  

Közrendvédelmi       Tárgy: Közös szolgálatok 

osztályvezető 

 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 

 

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 

 

2010. június 01 – június 30 között:   

 

06 hó 01-án 08 órától – 16 óráig polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Budaörs Ibolya utcában beszakadt az úttest, forgalomirányítás 

         - Mozgó és álló ellenőrzések a város különböző területein 

1 fővel 8 órában, megtett plusz kilométer: 175 

 

      06 hó 02-án 08 órától – 16 óráig polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Szépkilátó és környéke ellenőrzése 

  - Bűnmegelőzési járőrözés Kamaraerdőn, kigyulladt gépkocsi áramtalanítása 

  - Frankhegy, lakótelep környékének ellenőrzése 

1 fővel 8 órában, megtett plusz kilométer: 76 

 

06 hó 03-án 08 órától – 16 óráig prevenciós feladatok ellátása gépkocsival, 1 fő 8 órában, 

megtett plusz kilométer: 56. 

Események: - Bűn megelőzési járőrözés lakótelep, Kamaraerdő, közintézmények, 

bevásárlóközpontok és környékén 

  - Ügyirat kézbesítés 

  - Farkasréti utcában vízszivattyúzás 

       

       06 hó 05-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 19 órától – 07 óráig 

Események: - Mozgó ellenőrzések a város különböző vendéglátóipari helyiségeiben 

- Hétvégi házas övezet ellenőrzése, körözött személy előállítása, gépkocsi 

lefoglalás, közúti ellenőrzések 

  -  Kamaraerdőn sárban elakadt autó műszaki mentése 

alapján 1 fővel 12 órában, megtett plusz kilométer: 202 
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06 hó 09-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 17 

óráig.  

Események: - Lakótelep, Törökugrató, Kamaraerdő ellenőrzése 

 - Templom tér és környékének gyalogos ellenőrzése,  

 - Visszatérő mozgó ellenőrzésék Ganz, Ófalu, Frankhegy, Kamaraerdő. ahol 

víkendház tűoltásában nyújtottunk segítséget  

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 101. 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 85 

  

06 hó 10-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 17 óráig.  

Események: 

- Farkasréti úton pincéből vízszivattyúzása 

- Prevenciós járőrözés során felismert körözött személyelfogása, hatóságnak 

átadása 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 57, 110. 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer: 82  

 

06 hó 12-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 16 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületén mozgó ellenőrzés, Baross utcából 1 fő előállítás 

- Szépkilátó és környékének visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő ellenőrzése 

- Rákoczi - Orgona utcák sarkán csendháborítás 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 150, 108.  

 

06 hó 13-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 20 óráig.  

Események: 

- Frankhegy prevenció 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 60 órában, megtett plusz kilométer: 16, 100. 
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06 hó 15-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 17 óráig.  

Események: 

-  Áruházak környékének mozgó ellenőrzése 

- Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

1 fővel 8 órában, megtett plusz kilométer: 98 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 43 

 

 

06 hó 16-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 15 órától – 03 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületének ellenőrzése 

- Hétvégi házas övezetek ellenőrzése 

- Ügyirat kézbesítés 

- Körözött személy előállítása 

- Prevenció során közterületen vízipipázók igazoltatása 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 175.  

 

06 hó 18-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 17 óráig.  

Események: 

- Sebesség ellenőrzés 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 64.  

 

06 hó 19-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 02 óráig.  

Események: 

- Telkesek ellenőrzése 

- Vendéglátóhelyek ellenőrzése 

- Körözött gépjárművek felderítése 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 118, 171.  

 

06 hó 20-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 12 óráig.  

Események: 

- Károly király – Szabadság utak körforgalmában csőtörés, forgalom 

irányítás  

 

3 fővel 9 órában, megtett plusz kilométer: 110 
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06 hó 21-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 17 óráig.  

Események: 

- Sas utca önkényes lakásfoglalók előállítása  

- Hétvégi házak mozgó ellenőrzés 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 46, 172 

1 fő 8 órában motoros megtett kilométer: 46 

 

06 hó 25-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 16 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Sas utcában hajléktalanok ismételt kilakoltatása 

- Mozgó ellenőrzés során ittas, motoros és kerékpáros előállítása 

- Repülőtér és környékének ellenőrzése 

4 fővel 52 órában, megtett plusz kilométer: 46, 125 

 

06 hó 28-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 01 óráig.  

Események: 

- Iboly utcában betörés megzavarása 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 48 órában, megtett plusz kilométer: 109, 67, 59 

1 fő 8 órában motoros megtett kilométer: 134 

 

06 hó 30-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 21 óráig.  

Események: 

- Város különböző területein mozgó ellenőrzés 

1 fővel 12 órában, megtett plusz kilométer: 88 

1 fő 8 órában motoros megtett kilométer: 38 

 

Összesen: A fenti időszak alatt 429 óra közös szolgálat történt a rendőrséggel, 40 fő polgárőr 

vett részt közfeladat ellátásában, segítség nyújtásban, 2599 plusz kilométer lett megtéve a napi 

átlag kilométeren felül. Posztos, motoros szolgálatot 48 órában 428 kilométer megtéve 

végeztünk. Közterület felügyelettel közös feladat ellátás 3 fő polgárőr 3 órában. 

 

    Üdvözlettel    

dr. Bilisics Péter 

         elnök 


