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Internet: www.bpke.hu 

Budaörs Rendőrkapitányság      Iktatási szám:  

Közrendvédelmi       Tárgy: Közös szolgálatok 

osztályvezető 

 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 

 

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 

 

2010. július 01 – július 31 között:   

 

07 hó 02-án 09 órától – 24 óráig polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

         - Mozgó és álló ellenőrzések a város különböző területein 

3 fővel 45 órában, megtett plusz kilométer: 178, 157 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer: 122 

 

      07 hó 03-án 21 órától – 06 óráig polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Szépkilátó és környéke ellenőrzése 

  - Bűnmegelőzési járőrözés Kamaraerdőn 

  - Frankhegy, lakótelep és környékeinek ellenőrzése 

3 fővel 30 órában, megtett plusz kilométer: 150, 70 

 

07 hó 06-án 16 órától – 04 óráig prevenciós feladatok ellátása gépkocsival, 3 fő 36 órában, 

megtett plusz kilométer: 86. 1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 68. 

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

bevásárlóközpontok és környékén 

  - Körözött gépkocsik keresése 

   

       07 hó 07-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 21 órától – 06 óráig 

Események: - Mozgó ellenőrzések a város különböző területein 

- Hétvégi házas (Szépkilátó és környéke) övezet ellenőrzése 

  -  Természetvédelmi területen favágók ellenőrzése  

alapján 1 fővel 9 órában, megtett plusz kilométer: 112 
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07 hó 10-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 22 órától – 06 

óráig.  

Események: - Lakótelep ellenőrzése, ahol a Szivárvány utcában családi botránynál illetve 

hangoskodóknál intézkedések történtek 

 - Őzike – Szépkilátó sarkon mentő kisegítése  

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

víkendház tűoltásában nyújtottunk segítséget  

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 153, 165 

 

  

07 hó 11-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 20 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Puttony utcában betörök megzavarása elfogásuk nem járt eredménnyel 

- Panoráma utcában fegyver ellenőrzés 

- Felsőhatár utcában a járőrök eszméletlen férfit találtak (ÉLETMENTÉS) az 

epilepsziás férfi légútjait a mentő kiérkezéséig szabaddá tették az állapotát 

stabilizálták 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés, hajléktalanok igazoltatása 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 99, 172. 

 

 

07 hó 14-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 03 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületén mozgó ellenőrzés 

- Szépkilátó és környékének visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő ellenőrzése 

 

3 fővel 30 órában, megtett plusz kilométer: 132, 128.  

 

07 hó 15-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 21 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Frankhegy prevenció 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

- Szabadság úton  betört kirakat észlelése 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 70, 158. 
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07 hó 21-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 15 óráig.  

Események: 

- Baumax áruháznál környékén ellenőrzés során körözött gépkocsi észlelése 

- Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés és ügyirat kézbesítés 

- Baross utcában engedély nélküli motoros vezető megállítása 

1 fővel 8 órában, megtett plusz kilométer: 115 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 77 

 

 

07 hó 23-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületének ellenőrzése, melynek során csoportos garázdákkal 

szembeni intézkedés történt 

- Hétvégi házas övezetek ellenőrzése 

- Szellemileg korlátozott idős asszony megtalálása és visszaszállítása 

Piliscsabai otthonába 

- Ügyiratozás 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 152, 132.  

 

07 hó 25-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 12 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Szépkilátó és környékén csendháborítók visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 30 órában, megtett plusz kilométer: 48, 185  

 

07 hó 29-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Telkesek ellenőrzése 

- Vendéglátóhelyek ellenőrzése 

- Körözött gépjárművek felderítése 

2 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 133 
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07 hó 31-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 19 órától – 03 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzések 

 

2 fővel 16 órában, megtett plusz kilométer: 143 

 

Összesen: A fenti időszak alatt 336 óra közös szolgálat történt a rendőrséggel, 33 fő polgárőr 

vett részt közfeladat ellátásában, segítség nyújtásban, 2738 plusz kilométer lett megtéve a napi 

átlag kilométeren felül. Posztos, motoros szolgálatot 24 órában 267 kilométer megtéve 

végeztünk. Mentőknek 2 órában voltunk segítségükre. 

 

    Üdvözlettel    

dr. Bilisics Péter 

         elnök 


