
Beszámoló a Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület 

2019. évi statisztikájából 

Az Egyesület taglétszáma 2019. év végén 45 fő volt. 

- 2019 évben 27 db rendezvényt és eseményt biztosítottunk, 24 fő közreműködésével 610 

szolgálati órával. 

- 2019 évben 37 fő közreműködésében, 1426 járőrszolgálati órában látott el szolgálatot 

124 szolgálat alatt.  

- 2019 évben 3 fő közreműködésében, 23 alkalommal, 227 járőrszolgálati órában látott el 

a rendőrséggel közös szolgálatot.  

- 2019 évben 1 fő lovas járőrünk 8 alkalommal, 24 járőrszolgálati órában látott el 

szolgálatot főleg a Törökbálint körüli erdőkben.  

- 2019 évben 2 fő 2 alkalommal 12 szolgálati órában látott el szolgálatot a Törökbálinti 

Közterület felügyelettel. 

Összesen: 2019 évben 37 fő közreműködésében 2299 órában láttunk el szolgálatot.   

2019-ben az LKM-906 frsz.-ú szgk-val 3571 km-t járőröztünk, ezalatt 229 liter gázolajat 

használtuk el. Átlagfogyasztás 6,4 l/100 km.  

2019-ben az RKT-521 frsz.-ú Dacia Duster szgk.val 3988 km-t járőröztünk, ezalatt 457 liter 

benzint használtunk el. Átlagfogyasztás 11,46 l/ 100 km. 

 

Központi telefonszámainkra továbbra is sok hívás érkezett a napszakoktól függetlenül. Az ügyeletes 

szakmai vezető a segítséget kérők hívásainak jellegétől függően megadta a jogi felvilágosítást, vagy 

értesítette 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 (Pl.: Majális, Augusztus 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. 

(Március 15-i rendezvények, Trianoni megemlékezés, Gyermeknapi rendezvények, Empátia nap, 

Riczu Imre kerékpáros emlékverseny, Okt.23.-i rendezvények, Márton napi felvonulás, Mikulásfutás, 

Krumplivásár) 

2019. 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. Egyesületünk pár esetben, felkérésre a környező 

településeken a kölcsönösséget figyelembe véve biztosítottunk rendezvényeket.   

A rendőrséggel közösen több járőrszolgálatot láttunk el, bár a korábbi évekhez képest kevesebbet, 

mivel a rendőrőrs létszámát sikerült feltölteni. 

Lovas városőrünk saját lovával, 2019. év első negyedében heti rendszerességgel járőrözött a város 

erdeiben, ezután sajnos családi okok miatt nem tudta folytatni a járőrözést. Lovas rendőrökkel sajnos 

ebben az évben sem sikerült járőrözni, mivel határőrizetre vezényelték őket.  

A Törökbálint területén elkövetett összes bűncselekmények száma 28,37%-al csökkent 2019-

ben, 2018-hoz viszonyítva (208-ról 149-re). Ezen belül 2019-ben a lopások száma 19,23%-al 

csökkent 2018. évihez képest (78-ról 63-ra).    

A fenti eredményeket összehasonlítva úgy tűnik, hogy a viszonylagos stagnálás után, a 

bűncselekmények számát figyelemmel kísérve és összehasonlítva a korábbi évekkel, 

megállapíthatjuk, hogy jelentősen csökkent azok száma. (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, 2016-ban 226, 2017-

ben 212, 2018-ban 208, 2019-ben 149) 

 

Törökbálint, 2020. január 27. 

 

Készítette: Kalló Ferenc szakmai vezető 



2019. évi rendkívüli szolgálati események 

 

1. 2019.01.18. 

12.00 óra körüli időben a törökbálinti Kazinczy Ferenc utcában egy, a lakásában elesett idős hölgyet 
kellett a mentőszolgálat által kórházba szállíttatni. (combcsonttörés) 

2. 2019.01.31. 

18.30-19.15. óráig a törökbálinti DEPO körforgalomnál történt balesetnél forgalmat irányítottunk. 

3.  2019.02.13. 

19.40 órakor a törökbálinti Alsóerdősor utcában lakossági bejelentés alapján szabálytalanul parkoló 
autósokat kértünk meg a szabályok betartására. 

4. 2019.02.15. 

18.00 órakor a törökbálinti Malom-dűlőbe mentünk lakossági bejelentésre, mivel az egyik lakó 
szemetet égetett az udvarán. Figyelmezetés követően a tüzet eloltották.   

5. 2019.04.11. 

18.00 órakor a törökbálinti Szent István utcába mentünk lakossági bejelentésre, mivel egy ott lakó 
személy a hozzá beszökött házimacskát elzárta, azt a tulajdonosnak nem akarta visszaadni. 
Felszólításunkra a kérdéses állat visszakerült a gazdájához. 

6. 2019.06.05. 

19.00 órakor a törökbálinti Régivasútsor utcában a Homasita áruház előtt történt közlekedési 
balesetnél forgalmat irányítottunk, segítve rendőrség munkáját. 

7. 2019.06.12. 

20.10 órakor a törökbálinti DEPO MOL benzinkútnál állampolgári felkérésre az ott szabálytalanul 
parkoló külföldi kamionokat figyelmeztettük. Ezután helyre állt a parkolási rend. 

8. 2019.06.28. 

23.20 órakor a törökbálinti Hosszúrét utcában illegális autóversenyt szakítottunk félbe. 
Felszólításunkra befejezték a tevékenységüket, majd eltávoztak. 

9. 2019.07.06. 

18.00-24.00 óra között több, nagytestű kutyát póráz nélkül sétáltató személyt kellett figyelmeztetni a 
szabályok betartására. 

10. 2019.07.18. 

17.00 órakor lakossági bejelentésre a törökbálinti Tüdőkórház elé mentünk, ahol egy autóból 
szemetet szórt ki az utcára annak vezetője. Figyelmeztettük az illetőt, aki a szemetét ezután 
összeszedte.   

11. 2019.07.26. 

19.00 órakor bejelentést kaptunk Annahegyről, hogy ott parkol napok óta egy traktor. A bejelentő 
megnézte az elérhető nyilvántartásokban a rendszámát, és nem arra a gépjárműre adták ki. A 



helyszínre mentünk, ahol megállapítottuk, hogy a bejelentő hibásan írta fel a rendszámot. Az 
időközben a helyszínre hívott rendőrség megállapította, hogy traktort nem körözik. A rendszáma 
rendben volt. Tulajdonos a Pilisi Parkerdő Zrt. Feltehetően az erdei munkák miatt került a kérdéses 
helyre.  

12. 2019.08.04. 

18.00 órakor a törökbálinti Felsővár utcában az erdei tisztáson tűzgyújtókat figyelmeztettünk a 
tűzgyújtási tilalomra. Tudomásul vették felszólításunkat és a tüzet ez követően eloltották. 

13.  2019.08.16 

19.50 órakor bejelentés alapján mentünk a törökbálinti Rákóczi utcába, mivel az egyik ott lakó 
személytől kiszökött kutya veszélyeztette az utcán lévő kisgyermekeket. A kutya gazdáját 
figyelmeztettük. 

14.  2019.08.20. 

23.00 órakor városőr kolléganőnket kórházba szállíttattuk a mentőszolgálattal stroke miatt! 

15.  2019.08.21. 

9.00 órakor a törökbálinti Majláth utcában elesett egy idős hölgy, akinek súlyos, nyílt törés 
keletkezett a kezén. Mentőszolgálatot értesítettük, kórházba vitték. 

16. 2019.09.06. 

19.00 órakor a törökbálinti Határ utcában észleltük, hogy valaki tüzet gyújtott. Kiderült, hogy 
szemetet és egyéb zöldhulladékot éget. Tájékoztattuk a tűzgyújtási tilalomról, amit megértett és ezt 
követően a tüzet eloltotta. 

17. 2019.09.20. 

17.30 órakor a törökbálinti Tüskevár köznél bejelentést ellenőriztünk. Egy Volkswagen Transportert 
állítottak le, amelynek le volt szakítva az oldalajtaja. Rendőrségnek jelentettük az esetet. Intézkedést 
átvették. Ugyanitt észleltük, hogy a szennyvízelvezető akna fedele és kerete el van törve, így baleset 
veszélyes, amit jeleztünk az ÉTV Kft.-nek! 

18.  2019.09.25. 

18.00 órakor a törökbálinti Szérűskertben lévő kutyát póráz nélkül sétáltató, futtató személyeknek 
hívtuk fel a figyelmét az ebtartás szabályaira. Több személy megértette a szabályokat. Volt egy 
személy, aki szerint ő jobban tudja a szabályokat, kioktatott minket, arrogánsan viselkedett. Mivel 
hatósági jogkörünk nincs, ezért javasoltuk a közterület felügyeletnek a sűrűbb ellenőrzést a nem 
együttműködő személyek kiszűrésére.  

19.  2019.09.25. 

20.00 órakor a törökbálinti Felsővárban találtunk egy gépkocsit, amelynek az ajtaja tárva nyitva volt. 
A közeli házba becsengettünk, és az autó tulajdonosát megtaláltuk. Elmondta, hogy vásárolni volt, de 
nyitva felejtette az autóját. 

20.  2019.09.25. 

22.00 órakor lakossági bejelentésre mentünk a törökbálinti Fácán utcába, mivel találtak egy férfit, 
akit a M0 lévő benzinkúton kollégája kirakta a kamionból, aminek eredetileg ő volt a sofőrje. Minden 
irata, pénze, telefonja, ruházata a kamionban maradt. Egyéb ötlete híján gyalog nekiindult, de nem 
tudja, hogy merre jár. Értesítettük a rendőrséget, akik a további intézkedést átvették. 



21. 2019.10.17. 

23.00 órakor a törökbálinti Arany János utca elején észleltük, hogy egy vas aknafedélnek el van törve 
a zsanérja. Jelenlegi állapotában baleset veszélyes. A helyszínt körbe jelöltük. A Városgondnokságot 
értesítettük. 

22. 2019.10.31. 

20.30 órakor a törökbálinti Józsefhegy utcában elütöttek egy őzgidát. Az állat megfogásában és 
menhelyre való szállításában segítettünk.   

 

 

 

Törökbálint, 2020. január 27. 

 

Készítette: Kalló Ferenc szakmai vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


