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Tárgy: Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. év során legfontosabb feladatuk nem változott. A lakosság jó szubjektív 

közbiztonságérzetének fenntartása mellett az volt a céljuk, hogy megfeleljenek a rendőrséggel 

szemben támasztott magas társadalmi elvárásoknak. Kiemelt feladatként jelentkezett a 

turisztikai szezon, és az európai parlamenti képviselők választásával és az önkormányzati 

képviselő választásokkal kapcsolatos feladatok rendőri szempontból történő zavartalan 

biztosítása. A rendőrkapitányság 2019. évben új épületbe költözhetett. 
 
A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Tordas település vonatkozásában 2019-
ben: 10 db. Közterületen elkövetett bűncselekmények száma 5 volt, mely 2018. évhez képest 
(6) csökkenést jelent. 
 
Az állampolgárok személy- és vagyonbiztonságát súlyosan sértő vagy veszélyeztető erőszakos 
bűncselekmény 2019. évben nem történt. A kiemelten kezelt bűncselekmények -14 
bűncselekményfajta - közül egy sem történt a településen. 
 
Tordas közigazgatási területén 2019. évben egy rongálással elkövetett tulajdon elleni 
szabálysértés miatt indítottunk szabálysértési előkészítő eljárást. (2018. évben 2, lopással 
elkövetett tulajdon elleni szabálysértés történt.) 
 
A közlekedésbiztonsági helyzet értékelésénél Tordas közigazgatási területét érintően 
megállapítható, hogy a közúti közlekedési balesetek száma összességében stagnált, mind 2018-
ban, mind 2019-ben 4-4 volt. Halálos baleset egyik értékelt évben sem történt, a súlyos személyi 
sérüléssel végződő közúti közlekedési balesetek száma 2-ről 1-re csökkent, míg a könnyű 
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 1-1 volt mindkét évben. Sérülés 
nélküli, anyagi kárral járó baleset a bázis évben 1, a tavalyi évben 2 történt. 
 
A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok 

polgármestereivel, a Képviselő-testületek tagjaival napi operatív munkakapcsolatban állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv alapján egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

a Gárdonyi Rendőrkapitányság Tordas község 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági 

helyzetéről szóló beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Gárdonyi 

Rendőrkapitányság Tordas község 2019. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámolóját. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 
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