
 

 
 

A DELTA XVII. Ker. Polgárőrség 2010. évi    
szolgálati beszámolója 

 
A Delta Polgárőrség 2010-ben sikeres évet tudhat maga mögött. Összesen 4348 órányi 

szolgálatot adtunk 316 alkalom során, ez majdnem napi 12 órányi jelenlétet jelent, bár ez 
sajnos csökkenést jelent az előző évekhez képest. A szolgálati gépjárművek több mint 22000 
km-t tettek meg Rákosmente útjain. Eseményekben is gazdag év volt: 99 alkalommal 
intézkedtünk, segédkeztünk.  

 
Több új feladatot kaptunk az önkormányzattól: Felkérésükre, 7 alkalommal vendéglátó 

egységek működését figyeltük meg és 114 visszajelzést adtunk. Szeptemberben ismét 
elindíthattuk az „Egy iskola – Egy polgárőr” szolgálatot Hatvani Zoltán képviselő úrnak 
köszönhetően. Feladatunk a Pesti út – Nyomdász utcai gyalogátkelő biztosítása. Év végén 
pedig a Rákoskert sugárúton lévő szelektív hulladékgyűjtő fokozott ellenőrzése is. Több 
esetben is sikerült illegális szemetelőkkel szemben intézkedni. Külön kiemelt feladatunknak 
tekintettük az országos és önkormányzati választásokat megelőzően az éjszakai járőrözést. 
Összesen 13 fővel és 3 gépjárművel vettünk részt a biztosításban este 20 órától reggel 5 óráig, 
esemény nem történt.  

 
A rendőrségi szolgálatokban jelentős változás nem történt: 84 alkalommal összesen 

553 órát töltöttünk közös járőrözéssel. Feladatunk, hogy intézkedések során a rendőr 
munkáját segítsük. A szolgálatok alatt közreműködünk a házi őrizetesek ellenőrzésénél, a 
szabálysértőkkel szembeni fellépésnél, egyéb intézkedéseknél. 9 alkalommal történt elfogás, 
melynél polgárőreink is segédkeztek. Az új rendőrkapitány dr. Kohári Péter rendőr alezredes 
Úr segítségével és támogatásával ezek az eredmények remélhetőleg tovább javulnak. 

 
A Delta XVII. Ker. Polgárőrség megfelel a Polgárőr törvénynek: Szolgálati ruhánkon a 
Bűnmegelőzést az előírásoknak megfelelően Polgárőrségre cseréltük. Az Országos Polgárőr 
Szövetség elvárásainak eleget téve minden tagunk levizsgázott, amire a kerületi 
rendőrkapitányság biztosította a helyiséget novemberben, ezt ezúton is köszönjük. Egyre 
többször jelenünk meg a helyi médiákban is: 2010-ben szerepeltünk a Rákosmente TV-ben, a 
Rádió 17 rádióban. Rendszeresen cikkek jelennek meg munkánkról a Tizenhetedik online-ban 
és a Tizenhetedik című újságban. Honlapunkat folyamatosan frissítjük a jobb tájékoztatás 
érdekében. ( www.delt17.hu ) Bár sokan elmentek tőlünk, 9 új taggal bővült is a létszám, 
közülük 3-an egyelőre még tanuló státuszban vannak. Jelenlegi létszámunk 30 fő. 
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Delta XVII. kerületi Polgárőrség 

                                  2010. év összesítése  
  

Leadott szolgálatok száma (db) 316 

Leadott szolgálati idő (óra) 4348 

Szolgálatban megjelent (fő) 36 

Szolgálatban résztvett gépkocsik száma (db) 3 

Szolgálatok alatt megtett kilométer 22145 

Események száma (db) 99 

Rendőrségi közös szolgálat (db) 84 

Rendőrséggel közösen leadott szolg. idő (óra) 553 

BPSZ. Vízművek ellenőrzés (db) 177 

  

Események Alkalom 

    

Figyelmeztetés 6 

Elfogás 9 

Biztonsági intézkedés 3 

Épület ellenőrzés 5 

Visszatartás hatóság kiérkezéséig 1 

Hatóság értesítése 6 

Tűzoltók értesítése 1 

Mentők értesítése 1 

Segítségnyújtás hatóságnak 15 

Segítségnyújtás tűzoltóknak 1 

Segítségnyújtás mentőknek 1 

Helyszínbiztosítás 3 

Forgalomirányítás 7 

Rendezvénybiztosítás, választás 22 

Természetőri szolgálat 8 

Iskola-gyalogátkelő biztosítás 56 

Egyéb 8 
 
A beszámolót kapják: 
 
XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal Képviselő testülete 
XVII. kerületi Rendőrkapitányság 
Budapesti Polgárőr Szövetség Elnöksége 
XVII. ker. Delta Polgárőrség Közgyűlése 
 


