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Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: A Tordasi Polgárőrség beszámolója a 2020. évről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tordasi Polgárőrség benyújtotta a szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2020-as évről. 

 

A legfontosabb statisztikai számadatok a 2020-es évre vonatkozóan: 

➢ összesen szolgálatot adott: 59 fő, átlagosan 7,8 szolgálat/fő/év, az autó éves 

futása: 9 383 km, amely kb. 30 km/szolgálatnak felel meg; 

➢ a nyilvántartott szolgálatok száma (a gépkocsi naplóban rögzített adatok 

alapján) 459 alkalom; 

➢ a statisztikai adatok évek óta stabilak, nem változnak jelentős mértékben. 

 

Együttműködő és társ szervezetek: a vezetőség szükség szerinti, akár napi kapcsolatban van 

a rendőrséggel, az Önkormányzattal, illetve szükséges mértékű kapcsolat van az egyes 

rendezvények szervezőivel, helyi intézmények vezetőivel, a vállalkozókkal és a lakossággal.  

Ha nincs szolgálatban járőr, akkor a vezetőség tagjaihoz történő átirányítás révén a nap 24 

órájában a szervezet folyamatosan elérhető volt. Ilyen, ügyeleti idő alatt érkező 

bejelentésekkor, a probléma jellegétől, és a lehetőségek függvényében igyekeztek reagálni. 

Információt adnak, ha lehet, rendkívüli gyalogos, gépkocsis járőrt indítanak, vagy értesítik a 

megfelelő szerveket. 

 

Saját önálló rendezvényük a Polgárőr nap, amelyet 2001 és 2018 között minden évben 

szeptember elején tartottak. 2019-ben a rendezvényt nem tartották meg, helyette a 2020-as 

közgyűlést hosszabb, vacsorát is tartalmazó kötetlen beszélgetéssel zárták. 

 

A szervezet taglétszáma folyamatosan 60 fő körüli. Ez azt jelenti, hogy ez az igazolvánnyal 

rendelkezők (2016. év végén 55, 2017. év végén 60, 2018. végén 61 fő) és rendszeresen 

szolgálatot ellátók átlagos száma, őket néhány fős csapat egészíti ki, akik csak bizonyos 

eseményeken vesznek részt. Többször megpróbáltak fiatalok bevonásával új tagokat 

toborozni, vagy egy-egy célfeladatra (például az autó takarítására, vagy az iskola melletti 

forgalomirányításra) önkéntes jelentkezőket találni. Évekig ezek egyike sem járt sikerrel, még 

az iskola által megjelentetett cikkre sem jelentkezett senki. Új tagot keveset tudtak beléptetni, 

aktív tagságuk öregszik, létszáma fogy. 2020-ban belépett néhány lelkes új tag, akiknek 

munkája év végére érett be, jó néhány új jelölt illetve tag kapcsolódott be a rendszeres 

munkába. 

A szervezet minden tevékenységét hagyományosan önálló ingyenes felajánlásként, társadalmi 

munkában látja el. Még soha nem számolt el költségtérítést, még nem fizetett ki munkabért. 

Ingyenesen látják el szolgálataikat, a szervezést, kapcsolattartást, sőt a könyvelést is. 

A Tordasi Polgárőrség a Tordas Község Önkormányzatától 2020. évben 800 000 forint 

támogatást kapott. Ebből 716 443 forintot költött el, a fel nem használt összeg a 

bankszámlán rendelkezésre áll.  Gépkocsi üzemeltetésre üzemanyag, takarítás, valamint 

egyéb általános célra (telefon, posta és bank költség, tisztító- és irodaszer, biztosítás valamint 
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a COVID miatti egyéni fertőtlenítő szerekre, eszközökre) illetve a közgyűlésen megjelentek 

megvendégelésére fordították.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntést hozza meg. 

 

Tordas, 2021. augusztus 11. 

 

          Juhász Csaba  

          polgármester 

 

Határozati javaslat 

  Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tordasi 

Polgárőrség 2020. évről szóló beszámolóját. 
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