Beszámoló a Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület
2016. évi munkájáról, statisztikájából + szolgálati események
Az Egyesület taglétszáma 2016 év végén 72 fő volt.
2016 évben 27 db rendezvényt, eseményt
közreműködésével 667 szolgálati órával.

biztosítottunk,

34

fő

2016 évben 52 fő közreműködésében, 3059 járőrszolgálati órában látott el
szolgálatot 254 szolgálat alatt.
2016 évben 7 fő közreműködésében, 32 alkalommal, 284 járőrszolgálati
órában látott el a rendőrséggel közös szolgálatot.
2016 évben 1 fő lovas járőrünk 40 alkalommal, 120 járőrszolgálati órában
látott el szolgálatot főleg a Törökbálintot körbe ölelő erdőkben.
Összesen: 2016 évben 53 fő közreműködésében 4010 órában láttunk el
szolgálatot.
2016-ben az LKM-906 frsz.-ú szgk-val 17350 km-t járőröztünk, ez alatt 1124,51
liter gázolajat használtuk el. Átlagfogyasztás 6,48 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 bűncselekmények elkövetőit 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 (4
napos) /.
Több sportrendezvényt biztosítottunk, amelyet az Önkormányzat illetve a
Sportközpont szervezett. /pl. Sportág választó, stb./

Több Törökbálinti egyesületet és egyéb szervezetet segítettünk rendezvényeik
lebonyolításában. /Szülők bálja, Halász Judit koncert, Márc.-15-i rendezvények,
Trianoni megemlékezés, Zsonglőr fesztivál, Bálintér fesztivál, Empátia nap, Tök
fesztivál, Riczu Imre kerékpáros emlékverseny, Tesco-nál dísztér avatás,
Okt.23.-i rendezvények, Márton napi felvonulás, Adventi gyertya gyújtása, /
2016 évben a megsokasodott feladatok miatt a környező települések polgárőr
egyesületeivel tovább mélyítettük az amúgy is baráti kapcsolatot. Kölcsönösen
kisegítettük egymást az erőinken túlmutató rendezvények lebonyolításában.
/Pl. Diósdi futóverseny, Budaörsi félmaratoni futóverseny, és nem utolsó
sorban a törökbálinti Riczu Imre kerékpáros emlékverseny. Ezen a
rendezvényen a Pest Megyei Polgárőr Szövetség segítségére is szükség volt. Ők
biztosítottak a központi állományukból, és megye egyéb részéről polgárőröket./
Több közlekedési és közbiztonsági akcióban vettünk részt a rendőrséggel
közösen. Ezen felül több közös járőrszolgálatot láttunk el. Lovas városőrünk
ebben az évben is heti rendszerességgel járőrözött a város erdeiben. Lovas
rendőrökkel ebben az évben sajnos nem sikerült járőrözni, mivel határőrizetre
vezényelték őket. Felkérésre a NAV szakembereinek is a segítségére siettünk.
A Törökbálint területén elkövetett összes bűncselekmények száma 35 %-al
csökkent 2016-ban 2015-höz viszonyítva: / 347-ről- 226-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: 2009ben 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.

2016 évi rendkívüli szolgálati események:

1: 2016.01.04.

23.00 óra körüli időben a Homasita boltja előtt hangoskodó fiatalokat
rendre utasítottuk.
2:2016.01.14.

18.45. órakor Törökbálint, Jázmin utcába mentünk állampolgári bejelentés
alapján, mivel ott egy kiszabadult harci kutya megtépett egy macskát. A
kutyát a gazdája megfogta. A macskát kórházba szállították. Az anyagi
vonzatokat a kutya gazdája magára vállalta. Egyéb intézkedésre nem volt
szükség.
3: 2016.01.23.

09.30 órakor Törökbálint, József A.u.-i orvosi rendelő előtt találtunk egy
erősen ittas, szinte magatehetetlen férfit az árokban. A közelben lévő
lakására szállítottuk, és átadtuk a feleségének. /tekintettel a -10 Celsius
fokra./
4: 2016.01.27.

21.00 órakor a rendőrjárőr kért segítséget tőlünk mivel, Annahegy, Mályva
utcában 2 db kóbor pittbull a környéken lakókra támadt. A kutyákat
közösen semleges területre csaltuk, majd a kiértesített gyepmester befogta
és a telephelyére szállította őket.
5: 2016.02.02.

22.13 órakor Törökbálint, Kerekdomb utcából bejelentés érkezett, hogy erős
savszagot lehet érezni. A helyszínre mentünk, de az erős füstszagon kívül más
nem volt.
6: 2016.02.07.
20.05 órakor a rendőrjárőr kért segítséget, mivel a Kisfaludy utcában történt
egy öngyilkosság. A helyszín biztosításában segédkeztünk.
7: 2016.02.07.
23.00 órakor Törökbálint, Munkácsy M. utcában családi botrány volt, ehhez
kértünk rendőri intézkedést, mivel felszólításunkra sem csillapodtak a kedélyek.

8: 2016.02.19.
14.00 órakor a Törökbálint, CBA parkolójában a közismert hajléktalan személy
erősen ittasan, magatehetetlenül feküdt. OMSZ-t értesítettük. Kórházba
szállították.
9: 2016.02.23.
22.00 órakor Törökbálint, Munkácsy Mihály utcában a volt BKV végállomásnál
egy ittas fiatalembert kellett rendre utasítani.
10: 2016.02.24.
20.00 órakor Törökbálint, Ady E. utcából eltűnt egy idős férfi. Törökbálinti
területén folytattuk a keresését a Budaörsi Polgárőrség segítségével. Kb. 1 óra
múlva került elő. A BKV buszról szállt le. Kiderült, hogy a vidéki hétvégi házánál
volt, csak elfelejtett szólni a hozzátartozóinak.
11: 2016.02.26.
19.40 órakor, Törökbálint, Haranglábnál, ismét a közismert hajléktalan személy
erősen ittasan, magatehetetlenül feküdt. OMSZ-t értesítettük. Ismét kórházba
szállították.
12: 2016.02.28.
16.00 órakor Törökbálint, Annahegy, Rózsasétányon észleltük, hogy a
kihelyezett tűzoltócsapot valaki illegálisan használja. A vízműveket értesítettük.
A szükséges intézkedéseket megtették.
13: 2016.03.04.
15.00 órakor Törökbálint, Szabadság téren észleltünk egy erősen ittas
kerékpárost, akihez állapota miatt rendőrt kellett hívni. Az intézkedés után a
családja átvette a férfit!
14: 2016.03.06.
19.00.-20.00 óra között, Törökbálint területén rendőri kérésre egy eltűnt
kislányt kerestünk. A rendőröknek sikerült megtalálniuk.
15: 2016.03.10.
19.00 órakor a Törökbálint, Árnyas utcában gyanús személyek ellenőrzése a
rendőrséggel közösen, bejelentés alapján.

16: 2016.03.26.
18.00 órakor Törökbálint, Károlyi M. utcában
helyszínbiztosítás, forgalomirányításban vettünk részt.

történt

lakástűznél

17: 2016.04.02.
15.00 órakor a Törökbálint, Nárcisz utcában figyelmeztettünk egy ottani lakost
a tűzgyújtás szabályaira.
18: 2016.04.02.
16.00 órakor Törökbálint, Pince téren padrongálás történt. A helyszínen maradt
pad alkatrészeket biztonságba helyeztük.
19: 2016.04.03.
01.00 órakor a Törökbálint, Művelődési házban lévő buliból eltűnt egy fiatal. A
rendőrséggel közösen kerestük. Csak reggel került elő. Részegen kialudta
magát valahol.
20: 2016.04.08.
21.00 órakor Törökbálint területén a rendőrséggel közösen körözött személyt
kerestünk, feltalálása után besegítettünk az előállításába.
21: 2016.04.09.
19.00 órakor a Törökbálint,
forgalomirányítást végeztünk.

M-0

csomópontnál

történt

balesetnél

22: 2016.04.21.
19.00 órakor Törökbálint, Annahegy M-0 híd tövében nagy mennyiségű
háztartási hulladék felhalmozódását észleltük. Városgondnokságot értesítettük.
23: 2016.04.23.
20.20 órakor a Törökbálint, Csalogány tanyánál egy elhagyott autót
ellenőriztünk. Rendőrségnek jeleztük, rendben volt.
24: 2016.04.27.
22.15 órakor Törökbálint, Balassi Bálint utcában a trafóház ajtaját nyitva
találtuk. ELMÜ-t értesítettük.

25: 2016.04.29.
22.10 órakor a Törökbálint, Szérűskertben 25-30 fős fiatalokból álló társaság
hangoskodott. Rendőri intézkedést kértünk.
26: 2016.05.08.
20.00 órakor Törökbálint, Tátika utcában bejelentés alapján ellenőriztünk egy
címet, ahol az utcán hulladékoz tüzeltek. Felszólításunkra a tüzet eloltották.
27: 2016.05.14.
22.00 órakor Törökbálint, Diósdi úton nagyobb létszámú fiatalokból álló ittas
csoport hangoskodott. Felszólításunkra nem hagyták abban tevékenységüket.
Rendőri intézkedést kértünk.
28. 2016.05.20.
17.00 órakor Törökbálint, Meredek utca környékén rendőri kérésre illegális
faárusokat kerestünk, eredményesen. Rendőri intézkedés történt.
29. 2016.05.20.
18.00 órakor Törökbálint, Dulácska tanyánál észleltük, hogy a szennyvíz
csatorna eldugult. A szennyvíz az úttesten folyt. ÉTV Kft.-t értesítettük.
30. 2016.06.03.
19.30. órakor Törökbálint, Tükörhegyi körforgalomtól bejelentés érkezett, hogy
nagy mennyiségű gázolaj folyt az úttestre. A Városgondnokságtól kapott
perlittel a balesetveszélyt elhárítottuk.
31. 2016.06.07.
17.00 órakor Törökbálint, Munkácsy M.u.-ban a volt buszvégállomásnál egy
ittas nő feküdt a földön. A mentők értesítése után, azok kiérkezéséig a
helyszínen maradtunk.
32. 2016.06.07.
21.40 órakor Törökbálint, Vasút utcából kaptunk értesítést, hogy egy autó teljes
terjedelmében ég. Tűzoltókat már értesítették, a rendőrséget mi hívtuk a
helyszínre. Az oltás végéig a helyszínt biztosítottuk.

33. 2016.07.02.
23.00 órakor Törökbálint, Széles utcába hívtak minket hangos zenehallgatás
miatt. Felszólításunkra lekapcsolták a zenét.
34. 2016.07.21.
22.30 órakor az Érdi Rendőrkapitányság felkérésére, egy bűncselekmény
helyszínén hatósági tanú szerepét láttuk el.
35. 2016.07.25.
22.00 órakor a Törökbálint, Kegyeleti parkban hangoskodó, italozó fiatalokat
utasítottunk rendre.
36.2016.07.30.
22.00 órakor Törökbálint, Kegyeleti parkban és a Kalóztanya játszótéren
tartózkodó fiatalokat figyelmeztettük, hogy fejezzék be a hangoskodást, és
távozzanak.
37. 2016.08.03
19.00 órakor Törökbálint, Bajcsy-Zs. utcában egy műszaki hibás gépkocsival lévő
családnak segítettünk megoldani a problémájukat.
38. 2016.08.08.
22.00 órakor felmértük Törökbálint területén a közvilágítás hiányos területeket,
másnap jeleztük a Városgondnokság felé.
39. 2016.08.11.
22.00 órakor a Törökbálint, Kalóztanya játszótérnél és a Kegyeleti parknál
hangoskodó fiatalokat utasítottunk rendre.
40. 2016.08.13.
20.00 órakor bejelentést kaptunk, hogy a volt BKV végállomáson két ember
verekszik. A helyszínen visszatartottuk a két személyt. Rendőrséget
értesítettük. Az intézkedést átvették.
41. 2016.08.18.
18.00 órakor bejelentést kaptunk, hogy a Törökbálint, Kéknefelejcs utcában
kerti hulladékot égetnek. A helyszínre mentünk, és eloltattuk a tüzet.

42. 2016.08.24.
19.00 órakor bejelentés alapján egy eltűnt fiút kerestünk Törökbálint területén.
A fiú 19.45-re előkerült. Barátjával csatangolt el.
43. 2016.08.29.
21.15 órakor Törökbálint, Annahegyen találtunk egy lopott szgk.-t félig
szétszedve, betört szélvédővel. A rendőrséget értesítettük, a helyszíni szemle
végéig biztosítottuk a helyszínt.
44. 2016.09.07.
19.20 órakor Törökbálint, Munkácsy M. u.-ban segítettünk egy koccanásos
balesetnél kitölteni a baleset bejelentőt kitölteni.
45. 2016.09.07.
23.15 órakor a Kalóztanya játszótérről küldtünk ki fiatalokat.
46. 2016.09.09.
22.00 órakor a kegyeleti parkban egy nagyobb csoport fiatal italozott.
Felszólításunkra távoztak.
47. 2016.09.10.
23.15 órakor a haranglábnál figyelmeztettünk egy fiatalokból álló csoportot,
hogy ne hangoskodjanak.
48. 2016.09.13.
17.00 órától egy eltűnt személyt kerestünk Törökbálint, és Budaörs területén.
Sajnos ekkor még nem lett. Pár nap múlva vonatgázolás miatt elhunyt a
keresett személy.
49. 2016.09.13.
19.15. órakor Törökbálint, Haranglábnál egy fiatal hölgy kért segítséget, mivel
megcsípte egy darázs és rosszul érezte magát. A Törökbálinti Tüdőkórházba
szállítottuk a személyt, ahol ellátták a sérülését.
50. 2016.09.13.
21.20 órakor a Törökbálint, József A. utcában felállított ruhagyűjtő konténerből,
amelynek az ajtaja ki volt feszítve 2 személy pakolta ki a ruhát egy autóba.
Rendőrséget értesítettük, intézkedést átvették.

51. 2016.09.19.
20.00 órakor Pistályi úton egy elesett egy kerékpáros, mentőt nem kért.
Hazasegítettük a közeli lakáshoz és átadtuk a családtagoknak.
52. 2016.09.21
23.30 órakor Törökbálint, Munkácsy M. utcában a régi buszvégállomásnál
észleltük, hogy egy erősen ittas férfi, hangosan kiabál, majd szóváltásba
keveredik az ott lévő fiatalokkal. Felszólításunkra sem hagyta abba
cselekményét, ezért rendőri intézkedést kértünk.
53. 2016.10.01.
17.00 órakor Törökbálint, Kazinczy F. utca végén gázömlést észleltünk. Tigáz-t
értesítettük. /Kiderült, hogy egy gázcső repedt meg, és ettől volt az erős
gázszag.
54. 2016.10.01.
18.00 órakor Törökbálint, Csalogány tanyánál eltévedt német házaspárt
igazítottunk útba.
55. 2016.10.07.
14.30 órakor a Törökbálint, Kerekdomb és Bajor G. utca kereszteződésében
történt kerékpáros balesetnél biztosítottuk a helyszínt, illetve irányítottuk a
forgalmat.
56. 2016.10.09.
16.00 órától Törökbálint, Ady és Kazinczy u. kereszteződésében történt
személyi sérüléses balesetnél biztosítottuk a helyszínt, illetve helyszíni szemle
alatt irányítottuk a forgalmat.
57. 2016.10.20.
20.15 órakor Törökbálint, Munkácsy utcából bejelentést kaptunk, hogy egy férfi
fekszik a földön. A helyszínre mentünk, ahol egy szinte magatehetetlen fiatal
férfit találtunk. Nehezen elmondta, hogy kábítószert fogyasztott, és nem tudja,
hogy került ide. Értesítettük a mentőket és a rendőrséget, akik átvették az
intézkedést.
58. 2016.11.10
23.00 órakor Rendőrségi felkérésre, Diósd Pelikán utcában történő nyomozati
cselekményeknél hatósági tanú szerepét láttuk el.

59. 2016.11.18.
22.00 órakor a Törökbálinti Auchan áruház parkolójában egy erősen sérült
szgk.-t találtunk, amelyen nem volt rendszám. Rendőrséget értesítettük.
60. 2016.11.22.
15.50 órától a Törökbálint, Munkácsy M. utcában történt lakásbetörésnél
biztosítottuk a helyszínt a szemlebizottság kiérkezéséig.
61. 2016.12.12.
08.15 órakor Törökbálint, Munkácsy M. utcában egy telefon tolvaj lett tetten
érve. Rendőrségnek át lett adva. Kiderült, hogy a Tüdőkórházban a
szobatársától lopott az illető.
62. 2016.12.18.
00.15 órakor a rendőrjárőr kérésére a Törökbálint, Arany J. -ban egy földön
fekvő, rosszul lévő személy ellátásában segítettünk a mentők kiérkezéséig.
63. 2016.12.23.
17.00 órakor a Törökbálint, Haranglábi megállóban álló busz vezetője kért
segítséget, mert egy ittas személy nem akart leszállni a buszról. Békésen
megoldódott az esemény. A férfi leszállt a buszról.
64. 2016.12.23.
19.25. órakor a Törökbálinti Auchan áruház parkolójába segítséget nyújtottunk
a rendőrjárőrrel közösen egy fiatal házaspárnak, akinek úgy záródott be az
autója, hogy közben a kulcs az indítószerkezetben maradt, és a 21 hónapos
gyermekük a hátsó ülésen volt. Sikerült egy szakember a helyszínre hívni, aki
sérülésmentesen, rövid idő alatt kinyitotta az autót.
65. 2016.12.27.
13.00 órakor Törökbálint, Fácán utcából besurranó személyekről érkezett
bejelentés. A helyszínről időközben elmenekültek az elkövetők, de az elvégzett
adatgyűjtés során sikerült megtudni az autójuk rendszámát, amely alapján Érd
területén elfogták őket a rendőrök.

Törökbálint, 2016. április 19.
Készítette: Kalló Ferenc szakmai vezető

