
 
 

 

 

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 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Budapest       Tárgy: Beszámoló 

Teve utca 4-6.      Iktatási szám: 1304/3/2010 

     

 

  Tisztelt Dr. Ármós Sándor r. Dandártábornok Rendőr-főkapitány Úr! 

 

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

megküldöm szíves tájékoztatására a 2009 év január - december hónapjainak hatóságok – 

polgárőrség által végzett közös munka összefoglalóját: 

 

2009 év január – december hónapok 

 

Egyesületünk 24 órás telefonügyeletet 8.760 órában, készenléti gépkocsizó ügyeletet 6.300 

órában látott el. Közterületi megelőző járőr szolgálatot 62.400 km-t megtéve végeztünk, 2.340 

óra alatt. A szolgálat szervezési rend alapján közfeladat ellátása 1.515 órában történt 

rendőrrel, valamint 9.497 plusz kilométer tettünk meg a társszervekkel ellátott közös 

szolgálatok során. Tűzoltóságnak 32 órában, mentőknek 17 órában voltunk segítségükre. 

 
Események a teljesség igénye nélkül ahol a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú 
Egyesület tagjai a törvényességet biztosították és az állampolgárok segítségére 
voltak:  
 
- Templom téren rendezvény biztosítás a körmenetnél valamint Passió a Kőhegyen 

- Sebességmérés és körözött gépjárművek ellenőrzése 

- Fut az örs, kerékpáros és tájékozódási rendezvények biztosítása, egy napra rendőr 
leszek eseménynél segítség nyújtás 
- Halottak napi temetők éjszakai őrzése 
- Átfogó hatósági akciók biztosítása 
- Őzike utcából körözött személy előállítása 
- Auchan parkolóból gépjármű önkényes elvitele 
- Decathlon parkolóban, Babér utcában gépjármű feltörés tanúkutatása 
- Bajnok sörözőnél garázdák megfékezése 
- Brókernet faültetésénél forgalom irányítása 
- Koszorúzás biztosítása 
- Vasútas sztrájk ideje alatt fokozott készenlétadás 
- Fém utca betörés adatgyűjtése 
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- Budapesti úton viharkár elhárítása 

- Cserebogár utcai gépjármű mentés 

- Szénmonoxid mérgezés kamaraerdőben  

- Fagyöngy utcai csőtörésnél forgalom irányítás, útzár 

- Gázszivárgás észlelése prevenciós járőrözés alatt ennek elhárításának biztosítása 

- Csendháborítók elleni intézkedés (Kálvária, Szivárvány utcákban) lakósági kérésre 

- Bevásárlóközpontok parkolóiknak visszatérő ellenőrzése 

- KMB mellé különböző napszakokban 1 fő polgárőr rendszeresítése gépkocsival 

- December hónapban fokozott ellenőrzés biztosításához 10-22 óra között 1 fő polgárőr 

rendelkezésre állása gépkocsival 

 

A mindenkori támogatásokról számlamásolatokkal a támogatók felé határidőben és 

maradéktalanul elszámoltunk. 

 

Kérem, beszámolóm elfogadását. 

 

 
 

Lásd: I-XIV. mellékletek 
 

 

 

Budaörs, 2009. december 31. 

      Tisztelettel 

         dr. Bilisics Péter 

                         elnök 


