
3. 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2009. augusztus 31-i ülésére 

 
 
 
 

Tárgy Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

 
 
                   
 
 
Az előterjesztést  készítette:           dr. Gazdag Judit  
        vezetői referens  
    
            
  
 
 
Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:            ----------------- 
 
    
         
 
 
 Törvényességi ellenőrzésre megkapta:     Muhariné Mayer Piroska 
   aljegyző 
 
 
 
 
 

     Kutasiné Nagy Katalin  jegyző  távollétében: 
 

 
 
Muhariné Mayer Piroska  sk.                                                                                                                                                              

                                                                                              aljegyző     
 

 
 
 



 2 

Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2009. augusztus 31-i ülésére 

 
 

Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
Ikt.sz.:I/8574/5/2009. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. decemberi ülésén az 
54/2008. (XI. 26.) határozatával elfogadta a képviselő-testület 2009. évi munkatervét, mely 
szerint a Képviselő-testületnek 2009-ben is tárgyalnia kell a település közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló beszámolót. 
 
A beszámolót a tárgyban jelzett címmel Tarnóczy László r. alezredes, őrsparancsnok 
elkészítette és dr. Kassai László r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 
jóváhagyta. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
A munkatervben foglaltakat figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a 
beszámolót megvitatni.  
 
Fentiekre tekintettel egyúttal az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé: 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

……../2009. (…) ÖH. 
Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
 
 
Felsőlajos, 2009. augusztus 25. 
 
 

           Csordás László sk. 
                                                                                                              polgármester  
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Előterjesztés melléklete 

  
Szám: 7456/1-2009. ált. 
 
 

Jóváhagyom: 
 
 

                                                     Dr. Kassai László r. alezredes 
                                                     rendőrségi főtanácsos 

                                                    kapitányságvezető 
 
 
 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 
 
 

FELSŐLAJOS KÖZSÉG KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Felsőlajos Községi Önkormányzat 
               2009. augusztusában tartandó ülésére 
Készítette: Tarnóczy László r. alezredes 
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Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § /4/ bekezdése alapján Felsőlajos közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: 
 
A község 2008. évi és 2009. év I.-VI. hó bűnügyi és közrendvédelmi eredményeiről fogom 
Önöket tájékoztatni. 
 
Az őrs illetékességi területe Felsőlajosén kívül még további öt településre terjed ki, amelynek 
nagysága megközelítőleg 42000 hektár, a lakosság száma kb 23500 fő. A települések kiterjedt 
tanyavilággal rendelkeznek, ahol 3000 tanyaépület található, melynek csak a 40 %-a a lakott. 
Feladatainkat és munkánkat tekintve ez továbbra is meghatározó jelentőségű. 

 
Állományunk rendszeresített létszáma 28 fő, mely a vizsgált időszakokban nem módosult.  
 
Az elemzett időszakokban jelentős személyi változások történtek, az őrs bűnügyi vezetésében 
is. Szitár Ferenc r. őrnagy 2008. január 1-jei hatállyal áthelyezésre került a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság állományába – de ez negatívan nem befolyásolta a felderítési 
eredményességet, illetve a szakmai munka színvonalát. A korábban nyomozói beosztást 
betöltő Laczkó Balázs r. hadnagy a parancsnoki feladathoz felnőve munkáját kiválóan 
elvégezte, ezért 2009. január 1-el kinevezése megtörtént. 
 
2008 folyamán 1 KMB csoportvezető és 1 járőrvezető más alegységhez került áthelyezésre, 1 
körzeti megbízott leszerelt a rendőrség hivatásos állományából, valamint 1 őrsügyeletes és 1 
járőr nyugállományba vonult. Sikerült időközben a megüresedett csoportvezetői beosztást 
betöltenünk, valamint további 1 körzeti megbízottat, 1 nyomozót és 1 járőrt szolgálatba 
állítanunk.  
 
2009. I. félévben 1 őrsügyeletes és 1 járőrvezető szintén áthelyezésre került más alegységhez, 
illetőleg 1 körzeti megbízott és 1 őrsügyeletes tartós betegszabadságra vonult FÜV eljárás 
megkezdése céljából. Az őrs állományából jelenleg két főnek (nyomozó, körzeti megbízott) 
van beadva áthelyezési kérelme más rendőrkapitánysághoz, valamint további egy fő nyomozó 
készül betegállományba FÜV eljárás miatt, így az év végére várhatóan már csak 19 fővel 
fogjuk ellátni feladatainkat. Ebben az évben csak az őrsparancsnok-közrendvédelmi helyettesi 
beosztást sikerült betöltenünk. Az egységhez érkező áthelyezés jelenleg nincs folyamatban. 
 
Ezen létszámhelyzetre, az állampolgári igényekre, valamint a szakmai feladataink korszerű 
ellátására tekintettel tűztük ki célul az ügyfélfogadási rend, az őrs ügyeletesi rendszer 
megváltoztatását. Az ügyeleten felszabaduló státuszokra a közterületen majdan szolgálatot 
ellátó kollégákat kívánunk felvenni. 
 
A fentiekből adódóan a beszámoló napján az őrs hadra fogható létszáma 22 fő, melyből 17 fő 
teljesít ténylegesen szolgálatot a városban. Ez 3 fő parancsnokból, 2 fő nyomozóból, 6 fő 
körzeti megbízottból, valamint 6 fő járőrből tevődik össze.  
 
Az őrs gépjármű parkja a félév végére jelentősen módosult. Jelenleg 3 db Ford Focusból, 1 db 
alapítványi tulajdonú Daewoo Kalosból, 1 db Yamaha 250 motorkerékpárból, 2 db Derbi 
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alapítványi tulajdonú segédmotor-kerékpárból és 1 db elektromos kerékpárból áll. A Fordok 
vonatkozásában jelentős technikai fejlesztés történt. 
 
Az alapítványi autó amortizációs cseréjére a Lajosmizséért Közalapítvány, valamint az 
önkormányzat jelentős összeget különített el.  
 
A járművek tankolása részben megoldott, de azért továbbra is nagy mértékben támaszkodunk 
az önkormányzatok által felajánlott támogatásokra.   
 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy anyagi 
segítséget nyújtott az amortizációs cseréhez. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A továbbiakban ismertetném Felsőlajos közbiztonsági helyzetét. 
 
A község közlekedési és közbiztonsági helyzetének alakulását továbbra is jelentős mértékben 
meghatározza annak földrajzi fekvése, úthálózata, a környező városok, települések adottságai, 
a lakosság összetétele, valamint a munkavállalás lehetőségei, melyek sok esetben 
kedvezőtlenül hatnak az itt élők szubjektív biztonságérzetére. A hobby jellegű, nem állandóan 
lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minőségű és nagy 
forgalmú úthálózat ( M-5 autópálya, 5-ös főút, 5211, 5202 és a 4806-os utak ), a környező, 
bűnügyileg fertőzött városok, települések ( Kecskemét, Kunszentmiklós, Örkény, Dabas ) 
közelsége, az utazó bűnözők tevékenysége, valamint az itt élő külföldi „nem jó szándékú” 
vendégmunkások jelenléte a munkák eredményességét jelentősen megnehezíti. Természetesen 
jelentős hatással bírt a jogsértő cselekmények keletkezésére a gazdasági világválság is, mely 
gyakorlatilag már itt is érzékelhető volt 2008 végétől. 
 
Továbbra sem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát, 
mellyel az áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek ( 
zárak, riasztók, nyílászárók ) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint a 
lakosok egymás iránti felelősség vállalásával a bűncselekmények megelőzhetőek lennének. 
Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt a bűnözői elemek 
tevékenységének, melyet azok a vizsgált időszakokban is kihasználtak. 
 
A rendőrségnek a bűncselekményeket elősegítő okok kiküszöbölésében továbbra is jelentős 
szerepe van, melyet propaganda tevékenységünkkel, illetve a rendszeres szűrő-kutató 
ellenőrzéseinkkel segítjük.  
 
A község illetékességi területén 2007. évben 19, 2008. évben 25, 2008. év I-VI. hónapban 8, 
míg 2009. I-VI. hónapban 7 esetben vált ismerté bűncselekmény elkövetése ( 1-2. számú 
melléklet ). Továbbra sem tudunk egyedül hatni a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív 
irányba befolyásoló tényezőkre, mint a nagy létszámú külföldi munkavállalók jelenléte, a 
gyermekkorúak deviáns és antiszociális viselkedése, valamint a térség közlekedési moráljának 
állapota. Ehhez szükséges a társszervek, más hatóságok, valamint az itt élők figyelme, 
segítsége. 
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Az őrs továbbra is a vagyon, a testi épség, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs és a 
közrend elleni bűncselekmények nyomozását, vizsgálatát végezte. 
 
A teljesség igénye nélkül 2008. január hónaptól az alábbi érdeklődésre okot adható vagyon 
elleni jogsértő cselekmények történtek Felsőlajoson: 
 
Még 2008. év elején egy helyi lakos melléképületét törte fel is meretlen elkövető és onnan 
különféle kisgépeket tulajdonított el. Az illetőt sikerült elfognunk, aki a sértett 
alkalmazásában állt. 
 
Március hónapban egy tehergépkocsi üzemanyagtankjából tulajdonítottak el örkényi 
illetőségű személyek gázolajat. Az elkövetők itt is elfogásra kerültek, mely során 
megállapítottuk, hogy Lajosmizse területén is hasonló cselekményeket követtek el. 
 
2008. Május 10-én az éjszaka folyamán egy kecskeméti illetőségű fiatalkorú személy társaival 
az Iskola utca egyik lakóházánál italozott, majd az arra járőrszolgálatot ellátó járőrautó 
szélvédőjére felugorva azt összetörte. Ezt követően megpróbált a helyszínről elmenekülni, de 
ittassága folytán erre nem volt lehetősége. Az elkövető ellen az eljárást bíróság elé állítás 
keretében folytattuk le, mely során felfüggesztett büntetést kapott. Meg kell jegyeznem, hogy 
a helyi fiatalok a velük italozó elkövetőnk nevét nem is ismerték, csak annyit tudtak róla, 
hogy egy középiskolába járnak.  
 
Továbbra is problémát okoz, hogy a községben élő egyes fiatalkorúakra a szülők nem 
fordítanak kellő figyelmet. Azok a központi parkban alkoholt fogyasztanak, ezután már nem 
tanúsítanak elfogatható magatartást, melynek egyik következményeként az ott lévő 
lámpatesteket megrongálták. 
 
A sikkasztás és csalás bűncselekmények elkövetőit minden esetben sikerült felderítenünk, 
akikkel szemben vádemelési javaslattal éltünk a városi ügyészségen. 
 
Az orgazdaság bűncselekményében - mely hat esetet tett ki - nem a Lajosmizse Rendőrőrs 
vizsgálódott, hanem a Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai. Tudomásom szerint egy helyi 
lakosnál találtak a kollégák bűncselekményből származó tárgyakat.  
  
2008. októberében ismeretlen elkövetők megpróbálták eltulajdonítani a lajosmizsei OTP 
ATM pénzkiadóját, de erre nem volt lehetőségük, mivel a rendőrjárőr cselekményükben 
megzavarta. A tettesek a lopási kísérletet megelőzően a szolgálatos rendőrt Felsőlajosra 
csalták, oly módon, hogy ott egy étteremet felgyújtottak. Az elkövetők a későbbiekben 
felderítésre és elfogásra kerültek. 
 
Megnyugtató, hogy a vizsgált időszakban a község területén kiemelt bűncselekmény nem 
történt. 
 
Az idei évben is nagyban segítette munkánkat Csordás László polgármester úr által szervezett, 
helyi lakosokból álló, polgárőri feladatok ellátására szerveződött baráti társaság. 
Eredményeink nagymértékben az Ő áldozatos tevékenységüknek is köszönhetőek.  
 
A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a községre közepes 
bűnügyi fertőzöttség jellemző. Célunk, hogy erről a szintről pozitív irányba elmozduljunk, 
csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát. Ezen törekvéseinkhez a kapitányság 
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vezetése a rendelkezésre álló anyagi, technikai és személyi feltételeket megpróbálja 
biztosítani, de továbbra sem érhetünk el tartós eredményeket a helyi társszervek hathatós 
segítsége nélkül. Tovább kívánjuk fokozni a helyi polgárőrséggel a közös szolgálatokat, 
valamint még szorosabb és naprakészebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a helyi társadalmi 
szervezetekkel és az önkormányzattal. 
 
 
Az alábbiakban ismertetném a főbb közrendvédelmi adatokat, valamint ez irányú 
tevékenységünk eredményének alakulását Felsőlajos és az őrs illetékességi területén.  
A közbiztonsági mutatók vonatkozásában ( 3. számú melléklet ) a korábbi évhez hasonlóan 
most is tapasztalható növekedés és visszaesés is. Továbbra sem a statisztika mesterkélt 
évenkénti növelése a célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos és 
célirányos, problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az 
évben is alaposak és körültekintőek, mely esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri 
fellépés érzetét keltheti. A tett intézkedéseink során a hatályos jogszabályi normákat minden 
esetben maradéktalanul betartjuk.   
 
Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a 
zéró toleranciát alkalmazzuk. 2008. évben már vétségi alakzatot megvalósító ittas sofőr nem 
tudtunk fogni Felsőlajoson. Azonban a szabálysértési oldalt hozzávéve az őrs illetékességi 
területén 2007-ben 204, 2008. évben 213, 2008. I. félévben 113, míg 2009. I. félévben 110 
ittas vezetővel szemben intézkedtünk. Ez több, mint elszomorító. Megjegyzem, hogy 
kollégáim a megyében kimagaslóan az első helyen állnak az egy főre levetített ittas 
vezetőkkel szemben történt intézkedések kapcsán. Ez jól tükrözi az állomány szűrő-kutató 
tevékenységét.    
 
Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan ülnek felelőtlenül ittasan a volán 
mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki.  
 
2008. évben 94, míg ebben a félévben 64 esetben tartottunk nagyobb rendőri erő 
igénybevételével közbiztonsági és közlekedésbiztonsági az őrs területén, mely minden 
esetben érintette Felsőlajost is.  
 
Az előző évhez hasonlóan a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Vám- és Pénzügyőrség, 
valamint az OMMF Délalföldi Régió Igazgatóságának Munkaügyi Felügyelőség 
munkatársaival közös akciókat hajtottunk végre, mely során Felsőlajos, valamint az őrs 
illetékességi területén található vendéglátó helyiségeket, munkahelyeket ellenőriztük le. Az 
akciók eredményeként több szabálysértést sikerült feltárni. Ezen összehangolt 
tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kívánjuk. 
 
Jelentős leterheltséget okozott, illetve okoz az őrs állománya részére a 2009. március 6-tól a 
roma lakosságot ért támadások megelőzésére elrendelt „Háló”, majd „Autópálya Háló” 
program, melyet minden nap végre kell hajtani Lajosmizse un. Óvárosi részén. A program 
által meghatározott ellenőrzési területtől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet, így 
nem tudjuk mindig bejárni az illetékességi területünk egyéb részeit. Május 1-ig a 
mindennapos szolgálatok ellátását a helyi állomány teljesítette, majd ezt követően hetes 
váltásban az MRFK Bácska Bevetési Osztály munkatársaival osztjuk meg a feladatot.   
 
Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az eredményeink elérésében most is nagy 
szerepet játszott a társadalmi szervezetekkel történő szoros kapcsolattartásunk és közös 
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szolgálataink nagy száma. Ezen ellenőrzések során a járőr párok egy-egy segítővel látták el a 
feladatukat, így egy időben nagyobb területet lehetett lefedni. A régi dogmáktól eltérően nem 
találtuk feltétlenül szükségesnek a „két rendőr egy gépkocsiban” történő felállást akkor, 
amikor a technikai lehetőségek már lehetővé teszik az egymásnak történő azonnali 
segítségnyújtás lehetőségét.    
 
A községben megtartott Falunap biztosítása az őrs állománya által megtörtént, mely során 
rendőri fellépést igénylő események nem történtek. A rendezvény helyszínére érkező 
nemkívánatos személyek szűrését elvégeztük, így a szórakozó lakosság nyugalmát semmi sem 
zavarta meg. 
 

Felsőlajos illetékességi területén a vizsgált időszakban nem következett be közlekedési 
baleset.    

 
A korábbi évnek megfelelően a gyermekbalesetek megelőzése érdekében - lehetőségeinkhez 
mérten - a tanítási napok reggeli és déli óráiban forgalomellenőrzést végzünk az iskola 
környékén. A helyi iskola minden korosztálya részére közlekedési ismereteket, valamint 
május hónapban a nyár veszélyeire felkészítő oktatásokat tartottunk.  
 
A gyermeknapon, valamint a Falunapon bemutattuk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság Mobil KRESZ parkját, mely a gyermekek körében nagy sikert aratott.    
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Megköszönöm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat 
szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
L a j o s m i z s e, 2009. augusztus 17. 
 
 

Tisztelettel: 
 

                                                             Tarnóczy László r. alezredes 
                                                             őrsparancsnok 
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1. számú melléklet 
 
 

Felsőlajos község területén ismerté vált bűncselekmények alakulása ( ORFK adatok ) 
 
 

ISMERTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK FELSŐLAJOS 
KÖZSÉG TERÜLETÉN 

2007. 
év 

2008. 
év 

2008. 
I - VI 

2009. 
I - VI 

     
SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 2 - - - 
SÚLYOS TESTI SÉRTÉS  2 - - - 
     
KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK 3 - - 1 
KÖZÚTI JÁRMŰ ITTAS VEZETÉSE  2 - - 1 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA ELLENI  1 - - - 
     
A HÁZASSÁG, CSALÁD, IFJÚSÁG, NEMI 
ERKÖLCS ELLENI BCS-K 

- 1 1 - 

TARTÁS ELMULASZTÁSA  - 1 1 - 
     
ÁLLAMIG., IGSZOLG., KÖZÉLET TISZTASÁGA 
ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK  

- - - 1 

ZÁRTÖRÉS - - - 1 
     
KÖZREND ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 2 2 1 1 
VISSZAÉLÉS LŐSZERREL V. LŐFEGYVERREL 1 - - - 
KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS 1 - - - 
MAGÁNOKIRAT HAMISÍTÁS - - - 1 
GARÁZDASÁG - 2 1 - 
     
VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 12 22 6 4 
LOPÁS  7 5 4 2 
BETÖRÉSES LOPÁS  2 2 1 1 
RONGÁLÁS  1 8 1 - 
CSALÁS  2 - - 1 
ORGAZDASÁG - 6 - - 
SIKKASZTÁS - 1 - - 
     
ÖSSZESEN: 19 25 8 7 
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2. számú melléklet 
 
 
 Felsőlajos község és a környező települések ezer főre eső bűncselekmény adatai ( ORFK 

adatbázis ) 
 

2007. év 
 

Helység Összes 
bűncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Felsőlajos 19 19 
Lajosmizse 556 47,7 

Kerekegyháza 65 10,5 
Ladánybene 36 21 

 
2008. év 

 
Helység Összes 

bűncselekmény 
szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Felsőlajos 25 25 
Lajosmizse 352 30,2 

Kerekegyháza 54 8,7 
Ladánybene 31 18,1 

 
 

2008. I-VI. hó 
 

Helység Összes 
bűncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Felsőlajos 8 8 
Lajosmizse 141 12,1 

Kerekegyháza 24 3,9 
Ladánybene 15 8,7 

 
2009. I-VI. hó 

 
Helység Összes 

bűncselekmény 
szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Felsőlajos 7 7 
Lajosmizse 199 17,1 

Kerekegyháza 37 6 
Ladánybene 2 1,1 
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3. számú melléklet 
 
 

A Lajosmizse Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói 
 
 

 2007. év 2008. év 2008.    
I-VI. 

2009.    
I-VI. 

Igazoltatott személyek 
száma 

8816 6910 4373 2848 

Elfogások száma 104 118 56 61 
Előállítások száma 183 248 125 146 
Elrendelt elővezetések 
száma: 

104 123 49 68 

 - ebből végrehajtott                         40 27 10 17 
Ittas vezetés (bűnügy) 44 30 18 20 
Szabálysértési feljelentések 
száma: 

540 551 290 283 

- kiemelt közlekedési 177 164 78 105 
- ittas vezetés 160 183 95 90 
Helyszíni bírság fő / Ft. 
 

892 / 
2.792.000 

781 / 
4.309.000 

390 / 
2.009.000 

372 / 
1.881.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


