Beszámoló a Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület
2015. évi statisztikájából és a rendkívüli szolgálati eseményeiről

Az Egyesület taglétszáma 2015 év végén 77 fő volt.
2015 évben 21 db rendezvényt biztosítottunk, 38 fő közreműködésével 530
szolgálati órával.
2015 évben 63 fő közreműködésében, 3733 járőrszolgálati órában látott el
szolgálatot 308 szolgálat alatt.
2015 évben 10 fő közreműködésében, 71 alkalommal, 771 járőrszolgálati
órában látott el a rendőrséggel közös szolgálatot.
2015 évben 1 fő közreműködésében 2 alkalommal, 24 járőrszolgálati órában
láttunk el szolgálatot a közterület-felügyelettel közösen.
Összesen: 2015 évben 66 fő közreműködésében 5058 órában láttunk el
szolgálatot.
2015-ben az LKM-906 frsz.-ú szgk-val 22642 km-t járőröztünk, ez alatt 1446
liter gázolajat használtuk el. Átlagfogyasztás 6,38 l/100 km.
Központi telefonszámainkra továbbra is számtalan hívás érkezett a
napszakoktól függetlenül. Az ügyeletes szakmai vezető a segítséget kérők
hívásainak jellegétől függően megadta a jogi felvilágosítást, vagy értesítették a
megfelelő szervezetet, vagy hatóságot a kellő intézkedés foganatosítására.
Több esetben adtunk jelzést gyanús személyekről, gépjárművekről a hatóságok
irányába. Sikerült körözött személyt, és bűncselekmény elkövetőjét elfogni.
Nagyon sok esetben nyújtottunk segítséget bajba került személyeknek
/lerobbant autó, eltévedés stb./. Több balesetnél irányítottuk a forgalmat,
biztosítottuk a helyszínt. Besegítettünk eltűnt személyek felkutatásába.
Bűncselekmények helyszínén, felkérésre, sokszor hatósági tanú szerepét láttuk
el.
Törökbálint közéletében különös jelentőségű eseményeket biztosítottunk.
/Majális, Búcsú, Augusztus 20.-i rendezvények, Szüreti felvonulás, Kerekdomb
futás, Mindenszentek és Halottak napján a temetőnél forgalomirányítás /3
napos/ /.

Több sportrendezvényt biztosítottunk, amelyet az Önkormányzat illetve a
Sportközpont szervezett. /Sportág választó, Futás 2-től 2-ig, stb./
Több Törökbálinti egyesületet és egyéb szervezetet segítettünk rendezvényeik
lebonyolításában. /Szülők bálja, Márc.-15-i rendezvények, Piramis koncert,
Trianoni megemlékezés, Empátia nap, Mazsorett fesztivál, Tök fesztivál, Riczu
Imre kerékpáros emlékverseny, Okt.23.-i rendezvények, Márton napi
felvonulás, Adventi gyertya gyújtása, Egyesületek napja/
Több közlekedési és közbiztonsági akcióban vettünk részt a rendőrséggel
közösen. Ezen felül több közös járőrszolgálatot láttunk el. Lovas városőrünk
ebben az évben is járőrözött lovas rendőrökkel az év elején, ezután sajnos
határőrizetre vezényelték őket.
A Törökbálint területén elkövetett összes bűncselekmények száma 3,3 %-al
nőtt 2015-ben 2014-hoz viszonyítva: / 336-ról 347-re/
A fenti eredményeket összehasonlítva úgy tűnik, hogy viszonylagos stagnálás
következett be a bűncselekmények számában figyelemmel kísérve a korábbi
éveket: 2009-ben 499 db, 2010-ben 475 db, 2011-ben 562, 2012-ben 329 db,
2013-ban 338 db, 2014-ben 336 db, 2015-ben 347.
Rendkívüli szolgálati események:
1: 2015.01.12.

22.00 óra körüli időben a Ráczugba vezető út mellett egy elhagyott VW
szgk-t találtunk. Rendőrséget értesítettük, de közben a lemezstúdióban
megtaláltuk a gazdáját, aki ezek után bevitte zárt helyre az autót.

2:2015.01.23.

18.10. órakor Törökbálint, Munkácsy M. utcában rendőrséggel közös
szolgálat alatt bíróság által körözött személyt fogtunk.
3: 2015.01.28

20.50 órakor Törökbálint, VIV Center kapuját és sorompóját tárva nyitva
találtuk. A portásfülkében égett a villany, de nem volt ott senki sem. A fő
épületben emberek járkáltak. Rendőrséget értesítettük, a szükséges
intézkedést megtették./ Nyitva felejtettek mindent a helyi dolgozók./
4: 2015.02.09.

04.00-06.00.–ig Rendőri helyszíni szemlénél nyújtottunk segítséget, mint
hatósági tanú.

5: 2015.02.22.
22.45 órakor Törökbálint, Dulácska utcában az egyik kft. előtt erős gázszagot
éreztünk, és megtettük a szükséges intézkedéseket.
6: 2015.02.23.
01.05 órakor a Törökbálint, Géza fejedelem úton egy zavart fiatalemberhez
kellett rendőrt hívni. A férfival szemben a rendőrség intézkedett.
7: 2015.02.26.
22.00 órakor Törökbálint, DEPO előtt állampolgári jelzést kaptunk, hogy egy pár
perccel előtte egy nőt vert egy férfi és utána betuszkolta az autóba, majd Bp.
irányába távoztak. Megadta a frsz-t is. A rendőrséget értesítettük, követtük egy
darabig, de az M-1, M-7 közös szakaszon szem elől tévesztettük. Rendőrség
lefolytatta az eljárást.
8: 2015.03.27.
22.35 órakor a Törökbálint, József A. és Nyár utca sarkán élettársak
veszekedtek. A rendőrség értesítése után kiderült, hogy már az este folyamán
már volt velük szemben intézkedés, ez újra megtörtént.
9: 2015.03.06.
17.20 órakor Törökbálint, Világos utcában találtunk 1 db frsz.-ot, ezt a
rendőrjárőrnek átadtuk további intézkedésre.
10: 2015.03.22.
22.00 órakor Törökbálint, Patak utcában egy lakatlan ház redőnyét valaki
felfeszítette. Rendőrséget értesítettük.
11: 2015.03.24.
14.30-tól 16.30-ig, Törökbálint, Kazinczy F.u. 73 előtt történt balesetnél
forgalomirányítás.
12: 2015.03.31.
23.04 órakor Rendőri felkérésre hatósági tanúk voltunk Biatorbágyon egy
lopott szgk. helyszíni szemléjénél.
13: 2015.04.16.
17.00 órakor Törökbálint, Nyár utcába kértünk a mentőktől segítséget, mivel a
nagy meleg miatt rosszul lett egy idős hölgy.

14: 2015.04.16.
20.45 órakor Törökbálint, Bajcsy-Zs.u-i sörözőben verekedés történt. Az
elkövetők elmenekültek. A rendőrség felkért minket, hogy legyünk hatósági
tanúk a helyszíni szemle idejére.
15: 2015.05.08.
22.00 órakor a Törökbálint, BKV végállomásnál vérző fejű férfihoz rendőri
intézkedést kértünk.
16: 2015.05.19.
21.30 órakor Tükörhegyen észleltük, hogy egy garázsajtót nyitva van. Sikerült a
tulajdonost felébreszteni, aki bezárta a kaput.
17: 2015.05.19.
23.30 órakor a rendőrség felkért minket, hogy legyünk segítségre a
Tükörhegyen egy körözött személy elfogásában. Az elfogás esemény nélkül
megtörtént.
17: 2015.05.26.
22.00 órakor Törökbálint, BKV buszvégállomáson egy ittas állapotban lévő
család tagjai veszekedett, dulakodott egymással. Felszólításunkra befejezték
tevékenységüket és hazamentek.
18: 2015.06.06.
23.00 órakor a Törökbálint, Pelsőczy u.-ban közös intézkedés a rendőrjárőrrel
családi botránynál.
19: 2015.06.07.
00.30 órakor Törökbálint, Annahegyen 2 db tárva nyitva hagyott lakásajtót
találtunk. A lakókat figyelmeztettük az esetleges besurranásos lopásokra.
20: 2015.06.07.
01.00 órakor a Törökbálint, BKV végállomáson hangoskodó fiatalokat
utasítottunk rendre.
21: 2015.06.11.
08.30 órakor Törökbálint, Baross téren a CBA előtt magatehetetlen ittas
személyhez mentőt hívtunk.

22: 2015.06.12.
22.20 órakor a Törökbálint, Kegyeleti parknál hangoskodó fiatalok rendre
utasítása.
23: 2015.06.12.
23.15 órakor Törökbálint, Kazinczy utcában túlságosan hangos házibulinál
hatásosan intézkedtünk.
24: 2015.06.15.
20.40 órakor a Törökbálint, Munkácsy- Szent I.u. sarkán erősen részeg,
közismert személyhez /E.J/ hívtunk mentőt.
25: 2015.06.19.
21.00 órakor Törökbálint, Bajcsy-Zs. úton találtunk egy nyitott ajtajú lehúzott
ablakú Audi A6 szgk.-t találtunk. Rendőrséget értesítettük.
26: 2015.06.19.
23.00 órakor Törökbálint, Bajcsy-Zs. úton állampolgári bejelentésre, egy
túlságosan hangosra sikeredett céges bulit kellett lecsendesíteni.
27. 2015.07.05.
18.00 órakor Törökbálint, Auchan parkolóban láthatóan régebb óta elhagyott
nyitott állapotban lévő VW Transportert találtunk. Rendőrséget értesítettük.
28. 2015.07.08.
17.00-23.00 óráig a vihar okozta katasztrófa helyzetben igyekeztünk helyt állni.
Több városőr szolgálatba helyezte magát a város területén. Részt vettünk
forgalomirányításban, terelésben, fakivágásban, utak szabaddá tételében.
Mindezt a rendőrség és a tűzoltósággal együttműködve.
29. 2015.07.17.
21.00 órakor Törökbálint, Szolgáltatós sornál gyülekező, hangoskodó
autósokhoz kellett rendőri intézkedést kérni, mivel a felszólításunkat nem
vették figyelembe.
30. 2015.07.18.
00.30 órakor Törökbálint, Szent István utcában nyitott ablakú szgk.-t találtunk.
Tulajdonost felkutattuk, véletlenül hagyta úgy.

31. 2015.07.24.
20.00 órakor Törökbálint, Sportközpontnál is találtunk egy nyitott ablakú szgk.t.
Itt is megkerestük a tulajdonost. Nem történt bcs.
32. 2015.07.30.
23.30 órakor Törökbálint, Mecsek utcában egy kertkaput nyitva találtunk, a
házfalnak volt támasztva egy létra és lakásban égett a villany. Értesítettük a
rendőrjárőrt, aki igazoltatta a házban lévő tulajdonost.
33. 2015.07.31.
22.30 órakor a kegyeleti parknál 10 tagú, italozó, hangoskodó fiatalt kellett
rendre utasítani. Ezután a vasútállomásnál 4 ittas fiatal lány lányt utasítottunk
rendre.
34. 2015.08.01.
20.00 órakor a Törökbálint, Szent-I.-ban egy eszméletlen férfihoz hívtak minket.
Mentőt hívtunk, és utána rendőrség átvette az intézkedést.
35.2015.08.14.
14.00 órakor Törökbálint, Auchan áruház parkolójában egy nyitott ablakú,
német rendszámú szgk.-t találtunk, benne 2 kisgyermekkel. Mivel nagy volt a
hőség, ezért vizet adtunk nekik, és értesítettük a rendőrséget, akik az
intézkedést átvették. /A szülők az áruházban vásároltak/
36. 2015.08.15
18.00 órakor Törökbálint, Katona J. utcában történt balesetnél a forgalom
irányítása.
37. 2015.08.15.
19.30 órakor Törökbálint, Kastély utcában egy árokba csúszott szgkmentésében segédkeztünk.
38. 2015.08.16.
22.00 órakor a Törökbálint, TTC sportpályánál 8 fiatal italozott és hangoskodott
a sötétben. Felszólításunkra elhagyták a helyszínt.
39. 2015.10.04.
20.00 órakor az Érdi Rk. felkért minket, hogy egy helyszíni szemlénél legyünk
hatósági tanúk.

40. 2015.10.09.
18.00 órakor a Törökbálint, Dulácska tanyánál eldugult az Auchantól érkező
szennyvízcsatorna, és az útra ömlött a szennyvíz. Értesítettük az ÉTV Kft.
ügyeletét. A dugulást elhárították, a környéket fertőtlenítették.
41. 2015.10.09.
20.45 órakor a Törökbálint, Hegyalja utcában az eltévedt cseh ritmikus
sportgimnasztika válogatott tagjait útba igazítottuk. / Bp.XI. Hegyalja utat
keresték./ /Járőrtársunk angol nyelvtudása jól jött/
42. 2015.10.09.
21.15 órakor Törökbálint, Árpád utcában egy kerékpáros elesett. Horzsolásos
sérüléseit elláttuk. Mentőt nem kért.
43. 2015.10.13.
21.30 órakor Törökbálint, Raktárvárosi úton egy idős zavart férfira lettünk
figyelmesek. Kiderült, hogy eltévedt. A férfi családját értesítettük és érte jöttek
Budaörsről. /Alzheimer-kórban szenved./
44. 2015. 11.20.
19.00 órakor bejelentést kaptunk egy gyanús fehér autóról. Az István büfénél
megtaláltuk. 2 fő külföldi volt az autóval, szállást kerestek, de nem kaptak.
45. 2015.11.20.
21.45 órakor a kegyeleti parkban egy nagyobb csoport fiatal italozott.
Felszólításunkra távoztak.
46. 2015.11.26.
23.00 órakor a haranglábnál figyelmeztettünk 5 fő fiatalokból álló csoportot,
hogy ne hangoskodjanak.
47. 2015.11.29.
23.45. órakor a Törökbálinti Rendőrőrs járőrei értesítették a Törökbálinti Városőrség
Polgárőr Egyesület szolgálatban lévő járőrpárosát, hogy Törökbálint, Munkácsy M. utcában
egy ismeretlen férfi beugrott egy ingatlan udvarára. A tulajdonos hölgy ezt észlelte, és
rákiáltott az elkövetőre, - akinek ismeretlenek voltak a szándékai is-. A férfi megijedt, és
kiugrott a 2 méteres kerítésen és elszaladt. Nem sokkal előtte Törökbálint, tükörhegyi
városrészében szintén történt egy hasonló cselekmény, ezért feltehető volt, hogy ugyanarról
az elkövetőről van szó.

Miután a városőrök megkapták a személyleírást, azonnal a férfi keresésére indultak. A
Munkácsy M. utca felső végében észre is vették a leírásnak megfelelő személyt. Azonnal
értesítették a rendőrjárőrt, és visszatartották a feltételezett elkövetőt. A kiérkező rendőrök a
férfit elfogták és a további eljárás lefolytatása céljából az Érdi Rendőrkapitányságra
előállították.
A városőrök ezek után rendőri felkérésre biztosították a bűncselekmény elkövetésének a
helyszínét a szemlebizottság kiérkezéséig, közben sikerült megnyugtatni az erősen feldúlt
sértettet és gyermekét.

48. 2015.11.30.
19.15. órakor Törökbálint, Kerekdomb és Bajor G. utca kereszteződésében
történt balesetnél besegítettünk a rendőrségnek a forgalmi rend
helyreállításában.
49. 2015.12.28.
22.30 órakor a Wall József téren felállított betlehemnél fiatalokból álló csoport
hangoskodott és hangos zenét hallgatott. Felszólításunkra elhagyták a
helyszínt.

Törökbálint, 2016. április 05.

Készítette: Kalló Ferenc szakmai vezető

