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Budaörs Rendőrkapitányság      Iktatási szám:  

Közrendvédelmi       Tárgy: Közös szolgálatok 

osztályvezető 

 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 

 

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 

 

2010. augusztus 01 – augusztus 31 között:   

 

08 hó 02-án 10 órától – 22 óráig polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös szolgálat 

Események:  - Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

          - Mozgó és álló ellenőrzések a város különböző területein 

- Szép – Kárpát sarkon kerékpáros ütközött gépkocsival, helyszín biztosítása, 

forgalom irányítása   

4 fővel 48 órában, megtett plusz kilométer: 78, 107 

 

      08 hó 04-én 10 órától – 18 óráig polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös szolgálat 

Események: - Szépkilátó és környéke ellenőrzése 

  - Bűnmegelőzési járőrözés Kamaraerdőn 

   

1 fővel 8 órában, megtett plusz kilométer: 95 

 

08 hó 06-án 18 órától – 05 óráig prevenciós feladatok ellátása gépkocsival, 2 fő 22 órában, 

megtett plusz kilométer: 130. 1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 58. 

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

bevásárlóközpontok és környékén 

  - Körözött gépkocsik keresése 

  . RENDKÍVÜLI ESEMÉNY Tárogató utcában öngyilkos mentése 

- Vak Bottyán utcában környezet tanulmány 

- Vendéglátó ipari egységek túl nyitva tartása miatti intézkedések 

 

       08 hó 08-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 21 óráig 

Események: - Mozgó ellenőrzések a város különböző területein 

- Hétvégi házas (Szépkilátó és környéke) övezet ellenőrzése 

   

alapján 3 fővel 33 órában, megtett plusz kilométer: 107, 135 
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08 hó 10-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 09 órától – 21 

óráig.  

Események: - Lakótelep ellenőrzése 

 - Szépkilátó környékének ellenőrzése   

 - Visszatérő mozgó ellenőrzésék Ganz, Ófalu, Frankhegy, Kamaraerdő  

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 93, 127 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 87 

 

08 hó 12-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 17 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Buszvégállomásnál garázda személyek feltartoztatása rkp-ra előállításuk 

- Szabadság utcában ellenőrzés 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

2 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 116 

 

08 hó 13-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 14 órától – 24 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületén mozgó ellenőrzés, melynek során egy fő előállításra 

került a kapitányságra 

- Szépkilátó és környékének visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő ellenőrzése 

- Betörések után adatfelvétel, tanúkutatás 

 

2 fővel 20 órában, megtett plusz kilométer: 130 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 53 

 

08 hó 16-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Frankhegy prevenció 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

- Patkó utcában baleseti helyszín biztosítása 

- Havária helyzet miatt forgalomirányítás Kamaraerdő felé vezető 

körforgalmaknál 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 123 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 58 
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08 hó 17-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 18 órától – 06 óráig.  

Események: 

- Hétvégi házas övezet ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 124, 144 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 77 

 

08 hó 20-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 16 órától – 04 óráig.  

Események: 

- Budaörs belterületének ellenőrzése, melynek során Szabadság úton betörést 

észleltünk 

- Hétvégi házas övezetek ellenőrzése 

- Széles utcában prevenciós járőrözés során betörök megzavarása, elfogásuk 

sikertelen 

- Ügyiratozás 

2 fővel 24 órában, megtett plusz kilométer: 126  

 

08 hó 25-én Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 16 óráig.  

Események: 

- Szépkilátó és környékén csendháborítók visszatérő ellenőrzése 

- Kamaraerdő mozgó ellenőrzés 

3 fővel 18 órában, megtett plusz kilométer: 122, 69 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 69 

 

08 hó 26-án Polgárőr gépkocsikkal rendőrséggel közös járőr szolgálat 10 órától – 22 óráig.  

Események: 

- Telkesek ellenőrzése 

- Vendéglátóhelyek ellenőrzése 

- Körözött gépjárművek felderítése 

- Ittas vezetővel szembeni intézkedés a Szabadság úti nagyáruház 

parkolójában 

3 fővel 36 órában, megtett plusz kilométer: 100, 129 
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08 hó 28-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 20 órától – 05 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzések 

- Rendezvény biztosítás a Budaörsi napon 

3 fővel 27 órában, megtett plusz kilométer: 132 

 

08 hó 30-án Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 12 órától – 02 óráig.  

Események: 

- Betörésnél helyszín biztosítás 

- Közúti ellenőrzések 

2 fővel 28 órában, megtett plusz kilométer: 120 

1 fő motoros 8 órában megtett kilométer 83 

 

08 hó 31-én Polgárőr gépkocsival rendőrséggel közös járőr szolgálat 08 órától – 17 óráig.  

Események: 

- Közúti ellenőrzés, melynek során körözött személyek előállítása történt a 

kapitányságra 

2 fővel 14 órában, megtett plusz kilométer: 110 

 

Összesen: A fenti időszak alatt 410 óra közös szolgálat történt a rendőrséggel, 38 fő polgárőr 

vett részt közfeladat ellátásában, segítség nyújtásban, 2417 plusz kilométer lett megtéve a napi 

átlag kilométeren felül. Posztos, motoros szolgálatot 56 órában 485 kilométer megtéve 

végeztünk. Mentőknek 1 órában voltunk segítségükre. 

 

    Üdvözlettel    

dr. Bilisics Péter 

         elnök 


