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Tordas település 2021. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt év kezdetén a Gárdonyi Rendőrkapitányság alapvető feladatai nem változtak. A 
lakosság jó szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása mellett az volt a céljuk, hogy 
megfeleljenek a rendőrséggel szemben támasztott magas társadalmi elvárásoknak. 
 
Tordas település illetékességi területén 2021. évben 22%-kal emelkedett (11-re) a rendőri 
eljárásban regisztrált bűncselekmények száma (2020. évben 9 volt). 
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma egyenletesnek mondható, az 
előző tíz évben 2 és 7 között mozgott, ebbe a trendbe illeszkedően 2021. évben 4 történt 
(2020-ban 2).  
 
Tordas településen a bűncselekmény főcsoportok szerinti megoszlás tekintetében 
megállapítható, hogy a kiemelt bűncselekmények körében a lopások száma 4 volt (2020-ban 
2). Lakásbetörés, személygépkocsi lopás, illetve gépjármű feltörés nem történt. Rongálás 
miatt az értékelt évben nem indult büntetőeljárás (2020-ban 1 esetben). Személy elleni 
erőszakos bűncselekmény nem történt (2020-ban egy súlyos testi sértés miatt indult eljárás). 
 
Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességi mutató 2021. évben 73,5 % volt, ami 
növekedést mutat a 2020. évhez képest (65,3 %).   

Tordason 2021. évben tulajdon elleni szabálysértési ügy nem indult. (2020. évben 2 tulajdon 
elleni szabálysértési ügy indult). 
 
A közlekedésbiztonsági helyzet értékelésénél Tordas közigazgatási területét érintően 
megállapítható, hogy a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma összességében 
2-ről 1-re csökkent. Halálos vagy súlyos személyi sérüléssel végződő baleset egyik értékelt 
évben sem történt, a könnyű személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 2-ről 
1-re csökkent.  
 
Tordas település körzeti megbízotti státusszal lefedett volt. A reagáló képesség megőrzését 
nagyban segítette a Martonvásáron 2016-ban létrehozott körzeti megbízotti csoport. A körzeti 
megbízotti fogadó órák a koronavírus világjárványra tekintettel elmaradtak, de a körzeti 
megbízottak elérhetősége a lakosság számára továbbra is biztosított volt. Az egy körzeti 
megbízottra eső lakosok száma a Martonvásári Rendőrőrs területén 2021-ben 2610 fő volt. 
 
Tordas közigazgatási területén a körzeti megbízotti feladatokat ellátó munkatársam a hosszú 
ideje kialakult hely-és személyismerete révén nagyban elősegíti a településen folytatott 
bűnüldöző munkát.  
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Összességében a rendőrkapitányság a 2021. évben jelentkező feladatait jó színvonalon és 
hatékonyan hajtotta végre, melyet felügyeleti szervük szervezeti teljesítményértékelése 
támaszt alá. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót tárgyalja meg és a szükséges döntést hozza 
meg. 
 
A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 
 
 
Tordas, 2022. 05. 18. 
 
        Juhász Csaba   
        polgármester 
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Tordas település 2021. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
vezetőjének beszámolóját Tordas település 2021. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről. 
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