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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. április 01 – április 30 között:   

 

04 hó 03-án 14 órától – 21 óráig polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Lakótelep, BKV, állomás, parkolók és környékeik visszatérő ellenőrzése 

         - Mozgó és álló ellenőrzések a város különböző területein 

         - Ittas személy előállítása az Agip kútról. 

2 fővel 14 órában, megtett plusz kilométer: 100 

 

      04 hó 07-én 10 órától – 24 óráig polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Tesco Erste bank riasztás 

  - Hatósági tanúzás 

  - Frankhegy, lakótelep környékének ellenőrzése 

3 fővel 42 órában, megtett plusz kilométer: 100, 96 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 40.  

 

04 hó 08-án 14 órától – 22 óráig prevenciós feladatok ellátása gépkocsival, 2 fő 16 órában, 

megtett plusz kilométer: 155. 

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

bevásárlóközpontok és környékén 

  - Ügyirat kézbesítés 

  - gépjárművek ellenőrzése 

      1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 95.  

 

       04 hó 10-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22 óráig 

Események: - Mozgó ellenőrzések a város különböző részein 

  - Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

  - Temetők és környékének ellenőrzése 

alapján 2 fővel 16 órában, megtett plusz kilométer: 179 
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     04 hó 11-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22  óráig  

Események:  

- EÁP a város különböző pontjain 

- RENDKÍVÜLI ESEMÉNY! Vitorlázó repülőgép lakott területen belül 

lezuhant, mentés ideje alatt forgalom irányítás 

 4 fő 48 órában, megtett plusz kilométer: 110, 97. 

 

04 hó 13-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 12 órától – 19 

óráig.  

Események: - Lakótelep, Törökugrató, Kamaraerdő visszatérő ellenőrzése 

 - Bajnok söröző és környékének ellenőrzése 

 - Templom tér és környékének gyalogos ellenőrzése, ahol személyi 

azonosításra alkalmas igazolványok nélküli férfi került adat egyeztetés céljából 

a kapitányságra előállításra 

 - Visszatérő mozgó ellenőrzésék Ganz, Ófalu, Törökugrató, Kamaraedő. 

Lakótelep környékén  

 -  Lopott rendszámú gépkocsi megállítása 

3 fővel 21 órában, megtett plusz kilométer: 112, 98. 

  

04 hó 14-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 22 óráig.  

Események: 

 - Budapesti úton és az Auchán felüljárón  kétirányú EÁP 

- Szivárvány u lakossági bejelentés ellenőrzése 

- Ügyirat kézbesítés 

- Ibolya út – Törökugrató út visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 78, 124.  

 

 

04 hó 15-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 21 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületén mozgó ellenőrzés 

1 fővel 7 órában, megtett plusz kilométer: 87.  
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04 hó 18-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 21 óráig.  

Események: 

- Frankhegy prevenció 

- Ibolya út – Törökugrató út visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 21 órában, megtett plusz kilométer: 84. 

 

  

04 hó 20-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 20 óráig.  

Események: 

-  Áruházak környékének mozgó ellenőrzése 

- Szivárvány u lakossági bejelentés ellenőrzése 

- Ügyirat kézbesítés 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

2 fővel 16 órában, megtett plusz kilométer: 104 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer: 99  

 

04 hó 21-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 13 órától – 18 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületének ellenőrzése 

- Hétvégi házas övezetek ellenőrzése 

1 fővel 5 órában, megtett plusz kilométer: 54.  

 

04 hó 23-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 15 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Prevenciós járőrözés során gépkocsi üzemanyagának illegális lefejtőjét 

tetten érték a járőrök 

- Ügyirat kézbesítés 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 21 órában, megtett plusz kilométer: 111.  
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04 hó 25-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 18 óráig.  

Események: 

  

- Telkesek ellenőrzése 

- Ügyirat kézbesítés 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

2 fővel 16 órában, megtett plusz kilométer: 101.  

 

04 hó 26-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 18 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Baross utcában szelektív hulladékgyűjtő eloltása 

- Lakótelep visszatérő ellenőrzése 

- Hétvégi házas övezetek ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 27 órában, megtett plusz kilométer: 78, 123 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer: 161  

 

 

04 hó 27-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 9 órától – 19 óráig.  

Események: 

 - Budaörs különböző területén kétirányú EÁP 

 - Gépjármű felderítés 

 - Úthálózat ellenőrzés 

3 fővel 30 órában, megtett plusz kilométer: 104.  

 

 

Összesen: A fenti időszak alatt 324 óra közös szolgálat történt a rendőrséggel, 37 fő polgárőr 

vett részt közfeladat ellátásában, segítség nyújtásban, 2095 plusz kilométer lett megtéve a napi 

átlag kilométeren felül. Posztos, motoros szolgálatot 32 órában 395 kilométer megtéve 

végeztünk. 

 

    Üdvözlettel    

dr. Bilisics Péter 

         elnök 


