Beszámoló a Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület
2017. évi statisztikájából + szolgálati események

Az Egyesület taglétszáma 2017 év végén 50 fő volt.
2017 évben 49 db rendezvényt, eseményt biztosítottunk, 42 fő közreműködésével
1021 szolgálati órával.
2017 évben 42 fő közreműködésében, 1800 járőrszolgálati órában látott el
szolgálatot 148 szolgálat alatt.
2017 évben 3 fő közreműködésében, 12 alkalommal, 109 járőrszolgálati órában
látott el a rendőrséggel közös szolgálatot.
2017 évben 1 fő lovas járőrünk 33 alkalommal, 132 járőrszolgálati órában látott el
szolgálatot főleg a Törökbálintot körbe ölelő erdőkben.
2017 évben 1 fő közreműködésében 10 alkalommal 62 járőrszolgálati órában látott
el szolgálatot a Törökbálinti Közterület felügyelettel.
Összesen: 2017 évben 42 fő közreműködésében 2992 órában láttunk el szolgálatot.
2017-ben az LKM-906 frsz.-ú szgk-val 10701 km-t járőröztünk, ez alatt 711,88 liter
gázolajat
használtuk
el.
Átlagfogyasztás
6,65
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.
Hasonlóan a korábbi évekhez, több esetben adtunk jelzést gyanús személyekről,
gépjárművekről a hatóságok irányába. Sikerült bűncselekmények elkövetőit elfogni.
Nagyon sok esetben nyújtottunk segítséget bajba került személyeknek /lerobbant
autó, bezáródott autó, eltévedés stb./. Több balesetnél irányítottuk a forgalmat,
biztosítottuk a helyszínt. Besegítettünk eltűnt személyek felkutatásába.
Bűncselekmények helyszínén, felkérésre, sokszor hatósági tanú szerepét láttuk el.
Főleg a nyári időszakban több hangoskodó fiatalt utasítottunk rendre. Volt olyan nap,
amikor 2 fő, a rendőrség által körözött személy elfogásában sikerült jelentős szerepet
vállalnunk.
Törökbálint közéletében különös jelentőségű eseményeket biztosítottunk.
/Majális, Búcsú, Augusztus 18-19-20.-i rendezvények, Szüreti felvonulás, Kerekdomb
futás, Mindenszentek és Halottak napján a temetőnél forgalomirányítás,

Több sportrendezvényt biztosítottunk, amelyet az Önkormányzat illetve a
Sportközpont szervezett. /pl. Wadkan terepfutás, Futókapcsolatok félmaraton, stb/.
Több Törökbálinti egyesületet és egyéb szervezetet segítettünk rendezvényeik
lebonyolításában. /Márc.-15-i rendezvények, Trianoni megemlékezés, Majorett
fesztivál, Gyermeknapi rendezvények, Empátia nap, Riczu Imre kerékpáros
emlékverseny, Városkapu avatás, Okt.23.-i rendezvények, Márton napi felvonulás,
Adventi gyertya gyújtása, /
Egyéb feladatok között volt még, /ezáltal is csökkentve a rendőrség leterheltségét/ :
több alkalommal forgalmat irányítottunk a kritikus helyeken végzett útburkolat
javításoknál. A régi Városháza bontása miatt kialakult forgalmi helyzetet igyekeztünk
kezelni a Munkácsy M.-utcában a tanév utolsó napjaiban, valamint a ballagáskor
/Ekkor közösen a közterület felügyelettel/. A nyár legmelegebb napjaiban ivóvizet
osztottunk a CBA parkolójában. A karácsonyi csomagok kiszállításában is
segédkeztünk.
2017 évben a megsokasodott feladataik miatt a környező települések polgárőr
egyesületei, és a Pest Megyei Polgárőr Szövetség az előző évekhez képest sajnos csak
kevés esetben tudott segítséget nyújtani a rendezvények lebonyolításában.
A rendőrséggel közösen több járőrszolgálatot láttunk el, bár a korábbi évekhez képest
kevesebbet, mivel a rendőrőrs létszámát sikerült feltölteni. Lovas városőrünk ebben
az évben is heti rendszerességgel járőrözött a város erdeiben. Lovas rendőrökkel
sajnos ebben az évben sem sikerült járőrözni, mivel még mindig határőrizetre
vezényelték őket.
A Törökbálint területén elkövetett összes bűncselekmények száma 6,2 %-al
csökkent 2017-ben 2016-hoz viszonyítva: / 226-ról-212-re/, ezen belül 2017-ben a
lopások száma 14,3 %-al csökkent 2016-hoz képest/105-ről-90-re!/
A fenti eredményeket összehasonlítva úgy tűnik, hogy a viszonylagos stagnálás után,
a bűncselekmények számát figyelemmel kísérve, összehasonlítva a korábbi éveket,
megállapíthatjuk, hogy jelentősen csökkent a számuk: 2009-ben 499 db, 2010-ben
475 db, 2011-ben 562, 2012-ben 329 db, 2013-ban 338 db, 2014-ben 336 db, 2015ben 347, 2016-ban 226, 2017-ben 212.
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2017. évi rendkívüli szolgálati események:

1: 2017.01.03.

21.00 óra körüli időben a Hegyalja utcánál kért segítséget a rendőrjárőr,
mert 2 férfit kerestek. A keresett személyek előkerültek.
2:2017.01.04.

21.30. órakor Törökbálint, Malom-dülőben kért segítséget egy férfi, mivel a
lakásban a földön fekve találta élettársát. Ezután kértünk rendőri segítséget,
majd velük közösen léptünk a házba. Kiderült, hogy a hölgy az elfogyasztott
alkohol hatására került a földre, sérülése nem keletkezett. Mentő nem
kellett a helyszínre.
3: 2017.01.08.

15.00 órakor Törökbálint, Horgásztavon sokan korcsolyáztak a tiltás
ellenére. Értesítettük a rendőrjárőrt, akik intézkedtek velük szemben.
4: 2017.01.20.

16.00 órakor a Dulácskai völgyhídnál észleltük, hogy 2 ló vágtat ellenőrzés
nélkül az úton. Értesítettük a rendőrjárőrt, illetve a lovak tulajdonosát. Ezek
után közös erővel a lovak be lettek terelve a szálláshelyükre.
5: 2017.01.21.

14.51 órakor a rendőrjárőr értesített, hogy a Fácán utcában feltehetően fa
tolvajok vágják a fát. A rendőrjárőr kiérkezéséig visszatartottuk a személyeket,
akiknek rendben voltak az irataik. Jogszerűen vágták a fát.
6: 2017.01.21.
21.30 órakor a Munkácsy Mihály utcában ittasan kiabált egy férfi. Átadtuk a
kiérkező rendőrjárőrnek, akik eljártak vele szemben.
7: 2017.01.21.
22.30 órakor a rendőrjárőrrel közösen a Róth Miksa utcába mentünk családi
botrányhoz, ahonnan verekedő férfi időközben elmenekült. A környező utcák
átnézése során megtaláltuk a keresett személyt és átadtuk további
intézkedésre a rendőrjárőrnek.

8: 2017.02.17.
14.00 órakor a Törökbálint, Dózsa Gy. utcában lakossági bejelentésre
ellenőriztünk egy régóta ott álló szgk-t. Külsérelmi nyom nem volt rajta.
Értesítettük a rendőrjárőrt akik frsz. alapján felvették a kapcsolatot a
tulajdonossal.
9: 2017.02.20.
20.00 órakor Törökbálint, Dulácska utcában egy elhagyott szgk-t találtunk,
amelynek több alkatrésze hiányzott. Frsz. nem volt rajta. Rendőrjárőrnek
jeleztük.
10: 2017.03.04.
15.30 órakor Törökbálint, Munkácsy M. utcában lévő játszótérnél lakossági
bejelentésre helyszínt biztosítottunk egy „veszett” gyanús rókánál. A
kiértesített gyepmester elszállította az állatot.
11: 2017.03.07.
10.15 és 16.00 órakor is, Törökbálint, Munkácsy Mihály utcában az egyik
tagtársunk észlelt 2 fő gyanús személyt. Értesítette a rendőrjárőröket, akik
megállapították, hogy körözés alatt állnak.
12: 2017.03.15.
13.00 órakor Törökbálint, Dózsa Gy. utcában csőtörést észleltünk. ÉTV Kft.-t
értesítettük. A szükséges intézkedéseket megtették.
13: 2017.03.15.
16.00 órakor Törökbálint, Léber Lajos utcában kidöntött útjelző táblát
észleltünk. Értesítettük a Városgondnokságot.
15: 2017.03.15.
17.00 órakor Törökbálint, Világos utcában egy egy nyitott VW szgk-t találtunk,
benne bűncselekményre utalóan lógtak a vezetékek, hiányzott a rádió belőle.
Rendőrséget értesítettük.
15: 2017.03.28.
05.00-08.00 óráig Rendőrségi felkérésre hatósági tanú szerepét láttuk el az Érdi
Rk.-on.

16: 2017.03.29.
18.00 órakor Törökbálint, Kinizsi utcában észleltük, hogy egy szgk. balesetet
szenvedett, kidöntve a villanyoszlopot. Személyi sérülés nem történt.
Értesítettük az ELMÜ-t és a rendőrséget. A helyszíni szemléig biztosítottuk a
helyszínt, valamint forgalmat irányítottunk szükségig.
17: 2017.04.04.
00.00-04.00 óráig az Érdi Rk. felkérésére hatósági tanú szerepét láttuk el Diósd
területén egy bűncselekmény helyszíni szemléjénél.
18: 2017.04.09.
08.30-tól 09.30 óráig a Törökbálint, Bajcsy-Zs. utcában talált 2,5 éves kisfiú
hozzátartozóinak a felkutatását végeztük a rendőrséggel közösen.
19: 2017.05.11.
21.00 órakor a Törökbálint, Hegyalja- Liliom utca kereszteződésében észleltük,
hogy elütöttek egy kutyát. A gyepmestertől beszerzett chipleolvasóval sikerült a
gazdáját beazonosítani, aki kórházba szállította az állatot.
20: 2017.06.08.
14.40 órakor Törökbálint Kinizsi utcában egy ismeretlen kamion nekitolatott
egy közvilágítási oszlopnak, majd elhajtott a helyszínről. Az Elmü-t értesítettem.
A Városgondnokság munkatársával a helyszínt körbekerítettük.
21: 2017.06.14.
20.00 órakor a Törökbálint, Felsővárnál lakossági bejelentésre, közösösen a
rendőrséggel, keresni kezdtük egy otthonról eltűnt gyermekkorú személyt. A
gyermek előkerült, szüleinek átadtuk.
22: 2017.06.18.
10.00 órakor Törökbálint, Erdő utcában egy csiszológépet üzemelő lakost
figyelmeztettünk a hétvégi csendrendeletre.
23: 2017.07.28.
22.00 órakor a Törökbálint, Szérűskertben rendre utasítottuk az ott tartózkodó
fiatalokat.

24: 2017.08.06.
20.05 órakor Törökbálint, Kerekdomb utcában törtét lakástűznél besegítettünk
a tűzoltóságnak a forgalomirányításba, valamint a kárenyhítésbe a lakónak.
25: 2017.09.27.
18.10 órakor a Törökbálint, Fácán utcában lakossági bejelentésre ellenőriztünk
egy napok óta ott parkoló szgk.-t, majd értesítettük a rendőröket
27: 2017.10.19.
22.00 órakor a törökbálinti rendőrjárőrnek segítettünk egy ittas vezetőt elfogni,
és előállítani.
27: 2017.11.22.
22.15 órától 03.00 óráig Rendőrségi felkérésre hatósági tanú szerepét láttuk el
az Érdi Rk-on, mivel elfogtak egy betörőt.
28. 2017.11.28.
19.00 órakor Törökbálint, Hegyalja utcában egy elhullott macskát találtunk az
úttesten. Gyepmestert értesítettük.
29. 2017.12.04.
22.30. órakor Törökbálint, Dulácska utcánál észleltük, hogy 4 autó fiatalokkal
gyorsulási versenyt tartanak. Figyelmeztettük őket. Ezután visszatérően
ellenőriztük a területet.
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