Beszámoló a Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület
2018. évi statisztikájából

Az Egyesület taglétszáma 2018 év végén 47 fő volt.
2018 évben 26 db rendezvényt, eseményt biztosítottunk, 26 fő közreműködésével
710 szolgálati órával.
2018 évben 40 fő közreműködésében, 1357 járőrszolgálati órában látott el
szolgálatot 113 szolgálat alatt.
2018 évben 5 fő közreműködésében, 17 alkalommal, 168 járőrszolgálati órában
látott el a rendőrséggel közös szolgálatot.
2018 évben 1 fő lovas járőrünk 22 alkalommal, 132 járőrszolgálati órában látott el
szolgálatot főleg a Törökbálintot körbe ölelő erdőkben.
2018 évben nem láttunk el szolgálatot a Törökbálinti Közterület felügyelettel.
Összesen: 2018 évben 42 fő közreműködésében 2235 órában láttunk el szolgálatot.
2018-ben az LKM-906 frsz.-ú szgk-val 6737 km-t járőröztünk, ez alatt 425,01 liter
gázolajat
használtuk
el.
Átlagfogyasztás
6,31
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. Nagyon sok esetben nyújtottunk segítséget
bajba került személyeknek /lerobbant autó, eltévedés stb./. Több balesetnél
irányítottuk a forgalmat, biztosítottuk a helyszínt. Bűncselekmények helyszínén,
felkérésre, többször hatósági tanú szerepét láttuk el. Főleg a nyári időszakban több
hangoskodó fiatalt utasítottunk rendre.
Törökbálint közéletében különös jelentőségű eseményeket biztosítottunk.
/Majális, Búcsú, Augusztus 18-19-20.-i rendezvények, Kerekdomb futás,
Mindenszentek és Halottak napján a temetőnél forgalomirányítás,/
Több sportrendezvényt biztosítottunk, amelyet az Önkormányzat illetve a
Sportközpont szervezett. /pl. Futókapcsolatok félmaraton, stb/.
Több Törökbálinti egyesületet és egyéb szervezetet segítettünk rendezvényeik
lebonyolításában. /Márc.-15-i rendezvények, Trianoni megemlékezés, Gyermeknapi

rendezvények, Empátia nap, Riczu Imre kerékpáros emlékverseny, Okt.23.-i
rendezvények, Márton napi felvonulás, Adventi gyertya gyújtása, /
Egyéb feladatok között volt még /pl: A nyár legmelegebb napjaiban ivóvizet
osztottunk a CBA parkolójában, és városszerte a szolgálati autóból./
2018. 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 2,00 %-al
csökkent 2018-ben 2017-hoz viszonyítva: / 212-ről -208-ra/, ezen belül 2018-ban a
lopások száma 13,4 %-al csökkent 2017-hoz képest/90-ről -78-ra!/
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, 2018-ban 208.
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2018. évi rendkívüli szolgálati események:
1: 2018.01.29.

19.00 óra körüli időben a DEPO körforgalomban történt balesetnél
forgalmat irányítottunk, valamint a sérült gépjárművek mentésében
segédkeztünk.
2:2018.02.15.

21.00. órakor Törökbálint, József A. utcában találtunk egy nyitott kaput,
benne a kulccsal. Tulajdonost értesítettük, aki megköszönte a figyelmet.
3: 2018.02.15.

21.30 órakor Törökbálint, Auchan áruház parkolójában egy nyitott ajtajú
szgk.-t találtunk. Tulajdonosát megvártuk, ő szintén köszönetet mondott.

4: 2018.03.07.

20.25 órakor a Törökbálint, Szent I.u.2. szám előtt találtunk egy nyitott
ajtajú szgk.-t. Tulajdonost értesítettük, ő bezárta az autót.
5: 2018.04.04.

17.50 órakor a Törökbálint, Dózsa Gy. utcában hulladékégetés, és a tűzgyújtási
tilalom megsértése miatt figyelmeztettünk egy helyi lakost. A tüzet eloltotta
ezek után.
6: 2018.04.05.
09.00 órakor Törökbálint területét ellenőriztük, mivel erős bűz terjengett
városszerte. A bűz forrására nem derült fény, de a katasztrófavédelem is tud
róla. Feltehetően Bicske környékéről származik a bűz, a környező földekre
kihordott folyékony trágyától.
7: 2018.05.25.
21.30 órakor a rendőrjárőrrel közösen felderítettük egy körözött személy
tartózkodási helyét, akinek az elfogása megtörtént.
8: 2018.06.12.
23.00 órakor a Törökbálint, Kazinczy F. utca 18. szám előtt a vihar
következtében egy elkorhadt diófa rádőlt a szolgálati gépkocsinkra, személyi
sérülés nem történt. A tűzoltóság segítségével szabadítottuk ki a fa alól az
autónkat.

9: 2018.07.14.
10.00 órakor Törökbálint, Harangláb buszmegállóban észleltünk egy a fején
sérült, idős férfit a földön feküdve. Elsősegélyben részesítettük, majd a
mentőszolgálatot értesítettük, akik kórházba szállították a sérültet.
10: 2018.07.14.
17.45 órakor Törökbálint, Téglagyári játszótérről kaptunk bejelentést, hogy az
ott lévő kerti csapból ömlik a víz, nem tudják elzárni. A helyszínre érkezve a
vízóra aknában zártuk el a vizet, mivel a felső csap elromlott. A
Városgondnokságot értesítettük a történtekről.
11: 2018.10.02.
19.00 órakor bejelentést kaptunk, hogy egy szgk. balesetet szenvedett az
Alsóerdősor utcában. A helyszínen csak az autót találtuk összetörve. Az esetről
értesítettük a rendőrséget, valamint a Városgondnokságot is mivel egy
tereptárgyat is kidöntött.
12: 2018.11.14.
19.00 órakor Törökbálint, Leckerli étterem előtti füves területen találtunk a
földön fekve egy erősen ittas férfit. Értesítettük a mentőszolgálatot, akik
elszállították a megfelelő intézménybe.
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