
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. június 28-ai ülésére  

 

Tárgy:       Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, 

       a Dunaföldvári Rendőrőrs és a  

       „Dunaföldvári Polgárőrség”  

       Közbiztonsági, Bűnmegelőzési,  

       Környezetvédelmi, Önvédelmi  

       Egyesület 2021. évi munkájáról,  

       tevékenységéről 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Ráthgéberné Laposa Tünde polgármesteri 

       referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:       DFV/1020-4/2022. 

Véleményezte: Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi 

Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

A Paksi Rendőrkapitányság, a Dunaföldvári Rendőrőrs és a „Dunaföldvári Polgárőrség” 

Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2021. évi munkájáról, 

tevékenységéről szóló beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. június 10. 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja 

1. a Paksi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról, tevékenységéről, valamint a 

Dunaföldvári Rendőrőrs – a város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről szóló – beszámolóját, 

2. a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, 

Önvédelmi Egyesülete 2021. évi munkájáról készített beszámolóját.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 
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1. Paksi Rendőrkapitányság 
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A Dunaföldvári Polgárőrség 2021. évi munkáját az elfogadott munkaterv, az OPSZ és a Tolna 

Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége ajánlásai alapján végezte. 

Feladataink végrehajtása a Rendőrséggel, társszervekkel, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatával, oktatási intézményekkel, civil egyesületekkel való szoros 

együttműködéssel valósult meg. 

 

A 2021 -es év legfontosabb feladatai voltak: 

 

 az egyesületekre vonatkozó jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel 

kísérése, felkészülés azok végrehajtására, 

 a polgárőr törvényben megfogalmazott alapfeladatok és az önként vállalt kiegészítő 

feladatok eredményes végrehajtása, 

 a polgárőri feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges folyamatos képzés, 

biztosítása,  

 az új feladatok végrehajtásához szükséges módszerek elsajátítsa a szakszerű gyakorlat 

kialakítása,  

 COVID 19. helyzetben való aktív védekezés, segítségnyújtás a városnak és a lakóknak, 

 a városunk valamennyi közösségi rendezvénye biztosításában szerepvállalás, 

 járőr, jelzőőr és figyelőszolgálattal a polgárok szubjektív biztonságérzetének növelése, 

 a „tanévkezdés biztonságáért” akció keretében, a rendőrséggel közösen (szeptember-

október hónapokban) az iskolák környékén a balesetmentes közlekedés elősegítése, 

 „Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” program keretében kiemelt figyelem 

az idősebb polgárokra, kiemelten az egyedülállókra, 

 a „SZEM” mozgalom felélesztése, bevonva a városban működő civil szervezeteket, 

megismertetni és elfogadtatni a mozgalom célját, működési rendjét, 

 folyamatosan biztosítani az állomány ruházati, műszaki felszereltségét. 

 

A Dunaföldvári Polgárőrség 1992 óta tevékenykedik, tagjaink egy része nagy gyakorlattal és 

felkészültséggel rendelkező polgárőr, akikre a megalakulás óta számíthat egyesületünk. Az 

újonnan belépők fiatalos lendülettel kapcsolódtak be a munkába, látva a közösség kitartó, 

áldozatos, sikeres munkáját.  

 

A polgárőr mozgalmat az önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok messzemenő 

tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra 

épülő felelősségvállalás és a politikai semlegesség jellemzi.  

A mozgalom fő iránya a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés ezen belül a vagyonvédelem, 

a közlekedés biztonsága, a katasztrófavédelem, valamint a környezetvédelem társadalmi 

feladatainak megvalósításában való közreműködés. 
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Az irányítási, vezetési munka színvonala 

 

Szervezetünk működését alapvetően meghatározó jogszabályok, rendelkezések: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

  az egyesülési jog és a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, 

 a polgárőrségről a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011.évi CLXV.  

törvény, 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény. 

 OPSZ és a TMPSZSZ. alapszabálya  

 OPSZ etikai szabályzata, 

 OPSZ szolgálati szabályzata. 

 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége belső, 

szabályzatai az elmúlt évben többször módosultak, így a szakmai munkában erre nagy 

figyelmet kellett fordítani. 

 

Egyesület irányítása: 

Az egyesületet 3 tagú elnökség irányítja, és 3 tagú felügyelő bizottság őrködik a jogszerű és 

szabályszerű működés felett. A tisztségviselőket 4 évre választjuk.  

Az elnökség tagjai napi kapcsolatban állnak egymással.  

 

A szolgálatok szervezésével a vezényléssel, az adminisztratív feladatokkal az elnök és az 

elnökségi tagok foglalkoznak. 

 A szolgálatvezénylés alkalmazása bevált, lehetővé tette, hogy mindenki a munkahelyi és 

családi elfoglaltságához igazítottan tudja a szolgálatokat vállalni, így már a hónap első 

napjaiban tudja, hogy mikor kell szolgálatba lépni.  

A rendőrség a tárgyhónap első napján írásban megkapja a szolgálati tervet és tudja, mikor 

számíthat ránk. Erre alapozva akciókat és közös szolgálatokat szervezhet, illetőleg közös 

szolgálatot javasolhat. 

Az évek során bevált, hogy havi megbeszélést tartunk minden hónap utolsó péntekén, ahol 

értékeljük az elmúlt havi feladatok végrehajtását és meghatározzuk a soron következő 

tennivalókat.  

 

Kialakítottunk egy jól működő kommunikációs rendszert, amely során tagjaink mindig időben 

értesülnek az aktuális, őket és az egyesületet érintő információkról, illetve folyamatosan 

tájékoztatást kapnak az aktuális feladatokról. 

 

Az elmúlt évben 2 középiskolás tanuló töltötte nálunk az érettségi előtti közösségi szolgálatát. 

Ezt szeretnénk tovább erősíteni, szívesen vállaljuk, hogy a rend iránt fogékony fiatalok a 

polgárőri feladatokban szerepet vállaljanak. Esetleg ifjú polgárőrök legyenek. 



4 
 

2022. január 1-jén taglétszámunk 47 fő volt ezen belül: 4 fő vízi polgárőr, 1 fő „légi” polgárőri 

feladatokat is ellát.  

 

Az eltelt időszakról elmondható, hogy egyesületünk eredményesen hajtotta végre a rendszeres 

és az új feladatokat. A Covid 19 járvány miatti pandémiás helyzet teremtette új feladatokból 

aktívan részt vállaltunk. Ez bizony több terhet rótt egyesületünkre, tagjainkra és családjaikra is. 

Minden bejelentést intézkedés követett, a rendőrséggel, az önkormányzattal, illetve az illetékes 

szervekkel együttműködve. Tudjuk, hogy legnagyobb igyekezetünk ellenére sem lehetünk ott 

mindenhol, minden időben, de igyekszünk jól láthatóan dolgozni, kapcsolatainkat a lakossággal 

tovább szélesíteni. 

Azt bizton állíthatjuk, hogy munkánk elősegíti a bűnügyi helyzet további javulását, az itt élők 

biztonságérzetének javítását. 

 

 

A technikai, ruházati felszereltség helyzete: 

 

Egyesületünk rendelkezik mindazokkal a technikai eszközökkel, amelyek a zavartalan 

szolgálatellátáshoz szükségesek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A szükséges ruházati felszereléseket folyamatosan pótoljuk. Most a rendvédelmi szerveknél 

rendszeresített kék ruházatot használjuk melyet folyamatosan az elhasználódás miatt pótolni 

szeretnénk. 

Minden tagunk rendelkezik igazolvánnyal és polgárőr jelvénnyel, valamint új típusú láthatósági 

mellénnyel melyet szolgálatban viselni köteles. 

 

 

A szolgálatellátás helyzete: 

 

A szolgálatellátás továbbra is sokszínű. A feladatokhoz igazodóan gépkocsizó, motoros, 

gyalogos, kerékpáros, légi és vízi szolgálatot teljesítünk. A motoros és a gépkocsis szolgálat 

ellátás vált általánossá. Gépkocsis szolgálatot több civil autó bevonásával is elláttunk az eltelt 

időszak alatt. 

 

2021. évben 1.126 óra szolgálatot teljesítettünk, amiből 86 óra rendőrséggel közös szolgálat. 

 

Továbbra is elsődleges feladataink közé soroljuk a Covid19 helyzethez igazodva az aktív 

védekezést, segítségnyújtást a városnak és a lakosságnak. 

Több közös szolgálatot végeztünk a Mezőőrséggel- Rendőrséggel karöltve. Itt fokozottan a 

külterületeket ellenőriztük. 

A nagy forgalmú üzletek környékét, a postát, a bankokat, a bankautomaták környékét 

folyamatosan figyelemmel kísértük. 
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Egész évben folyamatosan gépkocsival, a melegebb hónapokban motorkerékpárokkal láttunk 

el szolgálatot. A járőrözéssel a határban a terménylopásokat, a falopásokat igyekeztünk 

megelőzni.  

A kulturális és sport rendezvényeknél figyeltünk a rendre, a parkoló gépkocsikra, a 

közlekedésre, együttműködve a rendezőkkel és a biztonsági őrszolgálattal. 

Nemzeti Ünnepeink alkalmával koszorúval illetve formaruhában tiszteltük meg a jeles 

megemlékezéseket. 

A hideg téli időjárásra tekintettel folyamatosan járőröztünk, hogy nehogy valahol is 

hajléktalanok, egyedül élő idősek megfagyjanak, vagy esetlegesen ne jussanak időben 

segítséghez. Dunaföldváron a különösen hideg napokban a hajléktalanok számára nyitva állt a 

Duna utcai szociális intézmény, valamint a buszmegálló váróterme. Ezeken a helyeken is 

polgárőr társaink folyamatosan jelenlétével biztosítottuk, hogy ne kerüljön sor atrocitásokra, és 

minden rászoruló igénybe vehesse a szolgáltatásokat.. 

A rendőrséggel közösen minden évben részt veszünk az „Egy iskola- Egy polgárőr”, illetve a 

„Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” programokban. A tanévkezdés hetében az iskolák 

környékén és a főbb kereszteződési csomópontoknál, buszmegállóknál a rendőrséggel közösen 

biztosítottuk a zavartalan átkeléseket a diákok, illetve a gyalogosok számára. 

Sajnálatos módon egyre több a tanárokkal szembeni agresszív fellépés, illetve az iskolákban 

lévő agresszivitás. Tanári felkérésre egyre többször kell felkeresni az iskolákat, illetve az 

iskolabuszon is több alkalommal biztosítottuk a zavartalan utazás feltételeit. 

A településünkön működő többi civil szervezettel együttműködve részt vettünk a TESZEDD 

programhoz, valamint közösen megszerveztük, hogy ne csak a szemét összeszedését célozzuk 

meg, hanem közösen tegyük rendbe közterületeinket, parkjainkat, játszótereinket. 

Az év végéhez köthető ünnepek, rendezvények (Mikulás, Karácsony, bronz-ezüst és arany 

vasárnap) konkrét biztosítására nem érkezett felkérés egyesületünkhöz, így ezt az időt a 

közterületek fokozott járőrözésére fordítottuk annak érdekében, hogy mindenki biztonságban 

készülhessen az ünnepre. 

Fokozott figyelmet fordítottunk a hétvégi házakra. Technikánk használható, nem hullott nagy 

mennyiségű csapadék, ezáltal a rendőrséggel karöltve közösen tudtunk járőrözni. Mezőőrséggel 

a kapcsolatunk jó, a falopások megelőzése érdekében láttuk el feladatainkat.  

Használtuk a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége által beszerzett hőkamerát, 

mellyel hatékonyan tudunk megelőzést végezni. 2000 m-en belül minden hőforrást észrevesz. 

Betört hétvégi házba tüzet rakó illegális behatoló könnyen felfedezhetővé válik. A hőkamera a 

migráció nagyfokú megelőzésének segítéseként jelenleg a megyében található egyesületeknél 

van használatban. 
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Együttműködésünket a Vöröskereszttel próbáljuk tovább mélyíteni, hiszen célunk közös, hogy 

a Dunaföldváron élő emberek biztonságban érezzék magukat. A vészhelyzet lejártával terveink 

között szerepelnek a közös képzések, valamint a civil szervezetek tevékenységét bemutató, 

népszerűsítő programok szervezése, melynek elsődleges célja, hogy minél több fiatalt vonjunk 

be feladatink ellátásába. 

A karitatív tevékenységet folytató szervezeteknek aktívan segítettük a munkájukat. 

 

A kapcsolattartás helyzete: 

A több éves szolgálatunk alatt mindig arra törekedetünk, hogy korrekt, jó legyen a kapcsolatunk 

a város vezetésével, a rendőrséggel, a lakossággal és a civil szervezetekkel, akik igénylik és 

számítanak a munkánkra. Ezt úgy gondoljuk az elmúlt évben is sikerült megőrizni. 

Az OPSZ vezetésével, bizottságaival folyamatosan kapcsolatot tartunk.  

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökével, a munkaszervezettel rendszeres 

a kapcsolatunk. Kéréseiket, észrevételeiket mindenkor figyelembe vettük, meghívásaiknak 

eleget tettünk.  

Dunaföldvár a megyében a jól szervezett, jogszerűen működő, feladataikat szakszerűen ellátó 

egyesületek közé tartozik.  

A rendőrséggel a kapcsolatunk kiváló. A közös szolgálatellátás korábban inkább a 

rendezvénybiztosításokra korlátozódott, az elmúlt évben jelentősen nőtt a közös szolgálatok 

száma, ahol a polgárőr rendőrrel látott el közös járőrszolgálatot.  

Dunaföldvár Város Önkormányzatával, a polgármesterrel, a hivatal vezetőivel, korrekt, jó 

kapcsolatot alakítottunk ki, és annak folyamatos fenntartására nagyon ügyelünk. Köszönetünket 

fejezzük ki minden évben az anyagi, és erkölcsi támogatásukért, ami nélkül nehezen létezne a 

Polgárőrség. A megkötött együttműködési megállapodás is azt tükrözi, hogy a munkánkat 

fontosnak tartják, ami bennünket korrekt együttműködésre kötelez.  

Több alkalommal, így 2021-ben is tájékoztattuk az időseket, hogy mit tegyenek, hogy 

biztonságban élhessenek, vagy mit ne tegyenek, ami ezt veszélyezteti.  Ezt a munkát tovább 

folytatjuk, mert mindig akad, aki életkori sajátosságaikat, hiszékenységüket kihasználni 

igyekszik.  

A polgárőrök szolgálati vezénylése a tárgyhónapot megelőző utolsó pénteken megtörténik, így 

ha a rendezvényről nem értesülünk, oda szolgálatot sem tervezünk biztosítani. Az is szükséges, 

hogy ismerjük a felelős rendező nevét és elérhetőségét, hiszen Ö tud intézkedni, ha arra 

egyébként szükség van.   
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 A működést zavaró, nehezítő tényezők: 

 a tagság lelkesedése alkalmanként alábbhagy, főleg akkor, ha azt tapasztalja, hogy a 

jelzéseire nem történik intézkedés, 

 a tagság életkora emelkedik, így esetenként egészségügyi probléma is jelentkezik, ami 

a szolgálat ellátást befolyásolja, 

 év közben többször gondot okozott az is, hogy az egyes feladatok elvégzésére túl rövid 

határidő áll rendelkezésre, 

 az adminisztrációs feladatok sokasodnak, bonyolultabbá válnak, amit teljesíteni egyre 

több munkát követel, 

 a tagfelvétel sem egyszerű, mert ma már nem szívesen vállalnak a polgárok olyan 

feladatokat, amiért nem jár ellenszolgáltatás, és még a szabadidejük terhére, szolgálat 

ellátását is vállalni kell 

 a fiatalításnak akadályát képezi a munkahelyi leterheltség és a családi elfoglaltság, és 

az, hogy ma nem népszerű önként vállalt feladatot, ellenszolgáltatás nélkül vállalni, 

 a magasabban képzett polgárok egyáltalán nem akarnak polgárőri feladatokat ellátni. 

 

Megköszönjük mindazok segítségét, akik év közben véleményükkel, jobbító szándékú kritikai 

észrevételükkel munkánkat segítették!  

Megköszönjük az anyagi támogatásokat és a pályázatainkat pozitívan értékelő szervezetek 

segítségét!  

Köszönjük mindazok támogatását, akik fontosnak tartották, hogy velünk kapcsolatot tartsanak 

fenn, figyelemmel kísérjék munkánkat, biztatásuk, kritikájuk további lendületet adott 

munkánkhoz. 

Mi továbbra is felajánljuk segítségünket, igényeljék, mert mi az itt élő polgárokért dolgozunk, 

továbbra is önként és ellenszolgáltatás nélkül.  

Egész évben éreztük a lakosság bizalmát és munkánk támogatását, ez ad mindig újabb erőt 

feladataink végrehajtásához. 
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Nagy tisztelettel megköszönjük a polgárőrök, helytállását, becsületes és szakszerű 

munkáját. Bízunk abban, hogy ez a csapat még sokáig akar és tud tevékenykedni. 

Számítunk a fiatalok lendületére, újító javaslataikra, és lelkesedésükre, mely élteti, erősíti 

egyesületünket. 

Külön megköszönjük családjaink megértő és segítő támogatását, hiszen e háttér 

hiányában ezt a munkát nem lehet eredményesen végezni.  

A beszámoló a teljesség igénye nélkül készült, de bízunk benne, hogy mindazokat az 

információkat tartalmazzák, mely alapján az általunk végzett munka értékelhető. 

 

 

 

 

   

  

Dunaföldvár, 2022. június 15 .  

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                     Hermanovszky Ferenc 

                                                                                                           Egyesület elnöke 

 

 

 

  

                    

 

 

 

                                                                              


