
 
 

 

 

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. szeptember 01 – szeptember 30 között:   

 

09 hó 01-én 10 órától – 19 óráig polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös szolgálat 

Események:  - Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

          - Mozgó és álló ellenőrzések a város különböző területein 

3 fővel 27 órában, megtett plusz kilométer: 80, 114 

 

      09 hó 02-én 16 órától –04 óráig polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Nefelejcs – Naphegy kereszteződésében körözött személyek elfogása, 

előállítása  

  - Bűnmegelőzési járőrözés 22 óra és 04 óra között 

4 fővel 48 órában, megtett plusz kilométer: 160 

 

09 hó 03-án 16 órától – 05 óráig prevenciós feladatok ellátása gépkocsikkal, 5 fő 65 

órában, megtett plusz kilométer: 69, 58, 125, 102 

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

bevásárlóközpontok és környékén 

  - Körözött személy előállítása rk-ra 

  - Vendéglátóipari egységek ellenőrzése 

  - Balesetnél forgalomirányítás, helyszínbiztosítás 

 

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

Események: 

- Farkasréti út és környéke mozgó ellenőrzés 

- Kamaraerdő, lakótelep prevenció 

4 fővel 40 órában, megtett plusz kilométer: 60, 119 
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  09 hó 07-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 22 órától – 06 óráig 

Események: - Mozgó ellenőrzések a város különböző területein 

- Hétvégi házas (Szépkilátó és környéke) övezet ellenőrzése 

alapján 1 fővel 8 órában, megtett plusz kilométer: 112 

 

09 hó 08-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 22 

óráig.  

Események: - Lakótelep ellenőrzése, melynek során a Szivárvány utcai bicikli lopás 

ügyében adatgyűjtés történt ami a közeli kocsmában folytatódott lopás miatt 

 - Szépkilátó környékének ellenőrzése   

 - Visszatérő mozgó ellenőrzésék Kamaraerdő  

2 fővel 10 órában, megtett plusz kilométer: 61 

 

09 hó 09-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Szabadság utcában ellenőrzés 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 33 órában, megtett plusz kilométer: 123, 117 

 

09 hó 10-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 22 órától – 06 óráig.  

Események: 

- RENDKÍVÜLI ESEMÉNY Fegyveres rablás 

- Szépkilátó és környékének visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő ellenőrzése 

- Budafoki utcában családi verekedés 

- Művelődési házban lévő rendezvény visszatérő ellenőrzése  

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 85, 108 

 

09 hó 11-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Frankhegy prevenció 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

- Patkó utcában baleseti helyszín biztosítása 

1 fővel 12 órában, megtett plusz kilométer: 103 
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09 hó 12-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 15 órától – 06 óráig.  

Események: 

- Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés, melynek során két fő ittas vezető lett 

kiszűrve 

- Hatósági tanúzás halálesetnél a Fügefa utcában 

2 fővel 30 órában, megtett plusz kilométer: 121 

 

09 hó 13-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületének ellenőrzése 

- Hétvégi házas övezetek ellenőrzése 

- Ügyiratozás 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 108, 125  

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 72 

 

09 hó 15-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Szépkilátó és környékén csendháborítók visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

- Ügyiratozás 

3 fővel 33 órában, megtett plusz kilométer: 103, 117 

 

09 hó 16-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 08 órától – 18 óráig.  

Események: 

- Telkesek ellenőrzése 

- Vendéglátóhelyek ellenőrzése 

- Körözött gépjárművek felderítése 

- Sebesség ellenőrzés (771.000.-Ft bírság, 10 feljelentés) 

5 fővel 50 órában, megtett plusz kilométer: 55, 92, 44 

 

09 hó 17-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzések 

- Körözött személy előállítása 

- Ügyiratozás 

3 fővel 54 órában, megtett plusz kilométer: 120, 115 
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09 hó 18-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 08 órától – 20 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzések 

- Frankhegyről önkényes lakásfoglalók előállítása a Szarvas utcából 

- Ügyiratozás 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 145, 84 

 

09 hó 19-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 16 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Rendezvény biztosítás 

10 fővel 80 órában, megtett plusz kilométer: 23, 17 

 

09 hó 21-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 11 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzések 

- Körözött személyek (5 fő) előállítása 

- Segítségnyújtás tűzoltóknak közlekedési balesetnél 

- Ügyiratozás 

3 fővel 33 órában, megtett plusz kilométer: 100, 47 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer: 61 

 

 

09 hó 22-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 08 órától – 17 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzések 

- Körözött személy előállítása 

- Ügyiratozás 

3 fővel 21 órában, megtett plusz kilométer: 93 

 

09 hó 24-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Kamaraerdő, Ófalú ellenőrzések 

- Frankhegy és környékének ellenőrzése 

- Ügyiratozás 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 50, 84 

 

 



 
 

 

 

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 

09 hó 25-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 12 órától – 24 óráig.  

Események: 

- Buszvégállomás és lakótelep visszatérő ellenőrzése 

- Ügyiratozás 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 91, 83 

 

09 hó 27-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Iskolák, közintézmények ellenőrzése 

- Küldés több alkalommal a városban 

- Ügyiratozás 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 112 

 

09 hó 28-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 15 óráig.  

Események: 

- Belterületi ellenőrzések 

- Frankhegy ellenőrzése 

- Ügyiratozás 

3 fővel 15 órában, megtett plusz kilométer: 35, 87 

 

09 hó 29-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Iskolák és közintézmények ellenőrzése 

- Adatgyűjtés 

- Küldés 

1 fővel 19 órában, megtett plusz kilométer: 154 

 

Összesen: A fenti időszak alatt 705 óra közös szolgálat történt a rendőrséggel, 74 fő polgárőr 

vett részt közfeladat ellátásában, segítség nyújtásban, 3801 plusz kilométer lett megtéve a napi 

átlag kilométeren felül. Posztos, motoros szolgálatot 16 órában 133 kilométer megtéve 

végeztünk. Mentőknek és tűzoltóknak 1-1 órában voltunk segítségükre. 

 

    Üdvözlettel    

dr. Bilisics Péter 

         elnök 


