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Előterjesztés 
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Tárgy: A Tordasi Polgárőrség 2021. évi munkájáról szóló 
beszámolója 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgárőrség 1991-ben alakult meg és azóta végzik folyamatosan munkájukat. 
Fő tevékenységük a falu közbiztonságának elősegítése.  
A működés módja: döntő többségben a tagokkal előre egyeztetett időben vezénylés alapján, 
illetve rendkívüli esetekben (pl. telefonhívások után), az ügyeletes vezető által vagy 
megbízása alapján történik. A vezénylés alapján végzett tevékenység két területe a rendszeres 
nappali és éjszakai figyelő szolgálat és egyes események lebonyolításában felkérésre történő 
közreműködés. A kezdetektől végzi gépkocsival éjszakánkénti figyelőszolgálatát folyamatos 
járőrözéssel. Több mint 15 éve hétköznaponként rendszeres nappali szolgálatuk is van. A 
szolgálatokat alkalmanként 2-2 fő látja el, az évi (járőr párban ellátott) szolgálatok száma 
évek óta 400 körüli. A rendszeres szolgálatot ellátók átlag életkora nő. A szolgálatban levő 
járőrök gyanús vagy rendkívüli esemény észlelésekor telefonon tartják a kapcsolatot 
vezetőjükkel, illetve a rendőrséggel. Szükség esetén orvost, mentőt, intézmények vezetőit 
riaszthatják, vagy a lakókat láthatják el fontos, értékek védelmét, közbiztonságot védő 
információkkal. 
 
A 2021. évi toborzásuk sikeres volt, de még mindig létszám hiánnyal küzdenek a nappalos 
járőr szolgálatnál. Lehetőségeik szerint továbbra is végzik nappali és éjszakai szolgálataikat. 
Pályáztak a Magyar Falu programban új autóra, melyen pályázatukat érvényesnek 
minősítették és sikeresen 4.999.000 Ft támogatásban is részesültek. A támogatásból egy új 
Dacia Duster járőrautót vásároltak. 
 
2021-ben összesen 808 szolgálatot láttak el 78 fővel. Ehhez hozzátartozik a nappalos és az 
éjszaki szolgálat is. Átlagosan 10,35 szolgálat volt / fő. A járőrautó az elmúlt évben 15.102 
km-t futott. 
 
A 2021. évi tevékenységüket és a 2022. évre vonatkozó terveiket az előterjesztés mellékletét 
képező beszámolóban részletesen bemutatták.  
 
 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót tárgyalja meg és a szükséges döntést hozza 
meg. 
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A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 
 
 
Tordas, 2022. 05. 18. 
 
        Juhász Csaba   
                   polgármester 
 
Határozat-javaslat: 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (V. 24.) határozata 

a Tordasi Polgárőrség 2021. évi munkájáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tordasi Polgárőrség 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 


