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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
 2010. szeptember 20-i ülésére 

 
 

Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása 

Ikt.sz.: II/583/3/2010. 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. novemberi ülésén a 32/2009. 
(XI.30.) határozatával elfogadta a képviselı-testület 2010. évi munkatervét, mely szerint a 
Képviselı-testületnek 2010 szeptemberében kell tárgyalnia a település közbiztonságának 
helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló beszámolót. 
 
A beszámolót a tárgyban jelzett címmel Tarnóczy László r. alezredes, ırsparancsnok 
elkészítette és dr. Kassai László r. ezredes, kapitányságvezetı, rendırségi fıtanácsos 
jóváhagyta. A beszámoló az elıterjesztés mellékletét képezi. 
A munkatervben foglaltakat figyelembe véve kérem a T. Képviselı-testületet szíveskedjen a 
beszámolót megvitatni.  
 
Fentiekre tekintettel egyúttal az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselı-testület 
elé: 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
……../2010. (…) ÖH. 
Felsılajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2010. szeptember 20. 
 
 
Felsılajos, 2010. szeptember 9. 
 
 
            
          Bogdán Jenı  s.k. 
          alpolgármester 
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Tisztelt Képviselı Testület! 
 
A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § /4/ bekezdése alapján Felsılajos közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elı: 
 
A község 2009. és 2010. I.-VI. hó bőnügyi és közrendvédelmi eredményeirıl fogom Önöket 
tájékoztatni. 
 
Az ırs illetékességi területe Felsılajosén kívül még további öt településre terjed ki, amelynek 
nagysága megközelítıleg 42000 hektár, a lakosság száma kb 23500 fı. A települések kiterjedt 
tanyavilággal rendelkeznek, ahol 3000 tanyaépület található, melynek csak a 40 %-a a lakott. 
Feladatainkat és munkánkat tekintve ez továbbra is meghatározó jelentıségő. 
 
Állományunk rendszeresített létszáma 28-ról 27-re csökkent, mely egy járıri beosztás 
elvonásából adódott. 2009. évet 24, míg 2010. évet már csak 22 hadrafogható rendırrel 
kezdtük meg. 
 
A személyi változások az alábbiak szerint alakultak: 
 
2009-ben 1 ırsügyeletes, 1 nyomozó és  1 járırvezetı került áthelyezésre más alegységhez, 
illetıleg 1 körzeti megbízott, 1 nyomozó és 1 ırsügyeletes tartós betegszabadságra vonult 
FÜV eljárás megkezdése céljából. 2009-ben csak az ırsparancsnok-közrendvédelmi helyettesi 
és egy körzeti megbízotti beosztást sikerült betöltenünk. A közterületi szolgálat megerısítése 
érdekében 2009. szeptember közepén a Kecskeméti Rendırkapitányság Közrendvédelmi 
Osztály állományából két járır került kivezénylésre hozzánk.  
 
Ebben az évben az állományból 1 körzeti megbízott és 2 járır távozott. Jelenleg egy fınek 
van beadva az áthelyezési kérelme más kapitányság állományába. A távozók és távozásra 
várók mind magasabb beosztást kaptak leendı szolgálati helyükön. Szeptembertıl egy fı 
kezdi meg tartós betegszabadságát nyugállományba vonulása miatt. Az év folyamán két fıt 
sikerült más kapitányságról, illetve alegységbıl áthozva munkába állítani, akik nyomozói 
feladatokat látnak el. 
 
A fentiekbıl adódóan a beszámoló napján az ırs hadra fogható létszáma 20 fı, ebbıl 15-en 
teljesítenek tényleges szolgálatot Felsılajos és Lajosmizse területén. Ez 3 fı parancsnokból, 2 
fı nyomozóból, 5 fı körzeti megbízottból, valamint 5 fı járırbıl tevıdik össze.  
 
Gépjármő parkunk a vizsgált idıszakban jelentısen módosult. Jelenleg 3 db Ford Focusból, 1 
db alapítványi tulajdonú Chevrolet Aveoból, 1 db Yamaha 250 motorkerékpárból, 2 db Derbi 
alapítványi tulajdonú segédmotor-kerékpárból és 1 db elektromos kerékpárból áll. A Fordok 
és a Chevrolet vonatkozásában jelentıs technikai fejlesztés történt. 
 
Az alapítványi autó amortizációs cseréjére a Lajosmizséért Közalapítvány, valamint az 
önkormányzat jelentıs összeget különített el.  
 
A jármővek tankolása részben megoldott, de azért továbbra is nagy mértékben támaszkodunk 
az önkormányzatok által felajánlott támogatásokra.   
 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselı Testületnek, hogy anyagi 
segítséget nyújtott az amortizációs cseréhez, valamint támogatták az ırs üzemanyaggal 
történı ellátását. 
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Tisztelt Képviselı Testület! 
 
A továbbiakban ismertetném Felsılajos közbiztonsági helyzetét. 
 
A község közlekedési és közbiztonsági helyzetének alakulását továbbra is jelentıs mértékben 
meghatározza annak földrajzi fekvése, úthálózata, a környezı városok, települések adottságai, 
a lakosság összetétele, valamint a munkavállalás lehetıségei, melyek sok esetben 
kedvezıtlenül hatnak az itt élık szubjektív biztonságérzetére. A hobby jellegő, nem állandóan 
lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minıségő és nagy 
forgalmú úthálózat ( M-5 autópálya, 5-ös fıút, 5211, 5202 és a 4806-os utak ), a környezı, 
bőnügyileg fertızött városok, települések ( Kecskemét, Kunszentmiklós, Örkény, Dabas ) 
közelsége, az utazó bőnözık tevékenysége, valamint az itt élı külföldi „nem jó szándékú” 
vendégmunkások jelenléte a munkák eredményességét jelentısen megnehezíti. Természetesen 
jelentıs hatással bírt a jogsértı cselekmények keletkezésére a gazdasági világválság is, mely 
gyakorlatilag már 2009. évben markánsan érzékelhetı volt a környezı települések területén 
elkövetett jogsértések kapcsán. 
 
Továbbra sem gyızzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát, 
mellyel az áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelı biztonsági rendszerek ( 
zárak, riasztók, nyílászárók ) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint a 
lakosok egymás iránti felelısség vállalásával a bőncselekmények megelızhetıek lennének. 
Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelı táptalajt nyújt a bőnözıi elemek 
tevékenységének, melyet azok a vizsgált idıszakokban is kihasználtak. 
 
A rendırségnek a bőncselekményeket elısegítı okok kiküszöbölésében továbbra is jelentıs 
szerepe van, melyet propaganda tevékenységünkkel, illetve a rendszeres szőrı-kutató 
ellenırzéseinkkel segítjük.  
 
A község illetékességi területén 2007-ben 19, 2008-ban 25, 2009-ben 16, 2009. I-VI. 
hónapban 7 míg 2010. I-VI. hónapban 4 esetben vált ismerté bőncselekmény elkövetése ( 1-2. 
számú melléklet ). Továbbra sem tudunk egyedül hatni a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
negatív irányba befolyásoló tényezıkre, ehhez szükséges a társszervek, más hatóságok, 
valamint az itt élık figyelme, segítsége. 
 
Az ırs továbbra is a vagyon, a testi épség, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs és a 
közrend elleni bőncselekmények nyomozását, vizsgálatát végezte. 
 
A vagyon elleni eseményeket vizsgálva megállapítható volt, hogy azok az év minden 
hónapjában történtek. A jogsértı cselekmények bekövetkezése, a korábbitól eltérıen, a 
külterületrıl a belterületi, sőrőbben lakott részekre tevıdött át. Rendszerint a könnyen 
megközelíthetı, záratlan melléképületekbıl tulajdonítottak el szerszámokat és különbözı 
használati cikkeket. A településen belül az Iskola utca és annak szőkebb környezet volt a fı 
gócpont. Ebbıl az átutazó bőnözık tevékenységére lehet következtetni, mivel a nagy 
forgalmú 5-ös számú úton könnyedén meg tudják közelíteni és el tudják hagyni a 
helyszíneket. Ez mellett azonban több helyi, illetve a környezı településen élı személy került 
a látókörünkbe, mint elkövetık, akik között volt alkalmazottak és rokonok is voltak.  
 
Ebben a félévben a statisztikában szereplı 3 vagyon elleni cselekménynél több történt, de 
mivel azok vizsgálata még folyamatban van így az nem jelentkezik az adatokban. Jelenleg 
még négy ügyben folytatunk eljárást, melyek között szerepel a település virágládáinak 
ellopása is. Meg kell említenem, hogy az ügy vizsgálata során folytatott nagy számú 
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adatgyőjtés során szinte semmilyen használható információhoz nem jutottunk, akkor amikor a 
cselekmény végrehajtása a már elfogott elkövetı vallomása alapján is sok idıt és nagy zajt 
eredményezett. Egy személy végignézte az eseményeket, de a rendırség felé semmilyen 
jelzéssel nem élt. A meghallgatása során beszerzett információk szintén nem voltak 
alkalmasak az elkövetı személyének felderítésére. A táborfalvi lakóhelyő elkövetıt az 
ellopott ládák Pest megyei értékesítése kapcsán sikerült elfogtuk. A virágládákból 15 db-ot 
sikerült az önkormányzat részére visszaszolgáltatni. 
 
Továbbra is problémát okoz, hogy a községben élı egyes fiatalkorúakra a szülık nem 
fordítanak kellı figyelmet. Azok a központi parkban alkoholt fogyasztanak, ezután már nem 
tanúsítanak elfogatható magatartást és megrongálták az ott lévı lámpatesteket. 
 
Megnyugtató, hogy a vizsgált idıszakban a község területén kiemelt bőncselekmény nem 
történt. 
 
A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a községre kis 
mértékő bőnügyi fertızöttség jellemzı. Célunk, hogy errıl a szintrıl pozitív irányba 
elmozduljunk, csökkentsük a bekövetkezett bőncselekmények számát. Ezen törekvéseinkhez 
a kapitányság 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 polgárırséggel a közös 
szolgálatokat, valamint még szorosabb és naprakészebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a 
helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzattal. 
 
 
Az alábbiakban ismertetném a fıbb közrendvédelmi adatokat, valamint ez irányú 
tevékenységünk eredményének alakulását Felsılajos és az ırs 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 segítıkész hozzáállásra. A rendıri intézkedések ebben az 
évben is alaposak és körültekintıek, mely esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendıri 
fellépés érzetét keltheti. A tett intézkedéseink során a hatályos jogszabályi normákat minden 
esetben maradéktalanul betartjuk.   
 
Az ittas vezetıkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetıje - a 
zéró toleranciát alkalmazzuk. 2009. évben 2 vétségi alakzatot megvalósító ittas sofırrel 
szemben intézkedtünk Felsılajoson. Az ırs területén végzett ezen irányú tevékenységünk 
eredményeként 2009-ben már jóval kevesebb vétségi alakzatot megvalósító ittas sofır 
fogtunk. A szabálysértési oldalt hozzávéve az ırs illetékességi területén 2008-ban 213, 2009. 
évben 191, 2009. I. félévben 110, míg 2010. I. félévben 76 ittas vezetıvel szemben 
intézkedtünk. Megjegyzem, hogy kollégáim a megyében kimagaslóan az elsı helyen állnak az 
egy fıre levetített ittas vezetıkkel szemben történt intézkedések kapcsán. Ez jól tükrözi az 
állomány szőrı-kutató tevékenységét.    
 
Ezen a téren nem lehetünk elnézıek, mert még mindig sokan ülnek felelıtlenül ittasan a volán 
mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki.  
 
2009. évben 123, míg ebben a félévben 70 esetben tartottunk nagyobb rendıri erı 
igénybevételével  közbiztonsági és közlekedésbiztonsági akciót a község, illetve a környezı 
települések területén.  
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Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az eredményeink elérésében most is nagy 
szerepet játszott a társadalmi szervezetekkel történı szoros kapcsolattartásunk és közös 
szolgálataink nagy száma. Kiváló a munkakapcsolatunk a lajosmizsei polgárırökkel, akik a 
mindennapos feladatok mellett jelentıs részt vállaltak az év során a rendezvények 
biztosításában is. A közös szolgálatok során, mely szinte minden esetben kiterjedt a település 
bel-, illetve külterületi részére, a járır párok egy-egy segítıvel látták el a feladatukat, így egy 
idıben nagyobb területet lehetett lefedni. A régi dogmáktól eltérıen nem találtuk feltétlenül 
szükségesnek a „két rendır egy gépkocsiban” történı felállást akkor, amikor a technikai 
lehetıségek már lehetıvé teszik az egymásnak történı azonnali segítségnyújtás lehetıségét.   
Az elsı félévben 161 alkalommal 966, míg 2009. évben 246 alkalommal 1476 órában láttunk 
el közös járırszolgálatot, melyet a létszámhelyzetünkre tekintettel tovább kívánunk és kell 
fokoznunk. 
  
A községben megtartott Falunap biztosítása az ırs állománya által megtörtént, mely során 
rendıri fellépést igénylı események nem történtek. A rendezvény helyszínére érkezı 
nemkívánatos személyek szőrését elvégeztük, így a szórakozó lakosság nyugalmát semmi sem 
zavarta meg. 
 
Felsılajos illetékességi területén a vizsgált idıszakban nem következett be közlekedési 
baleset.    
 
A korábbi évnek megfelelıen a gyermekbalesetek megelızése érdekében - lehetıségeinkhez 
mérten - a tanítási napok reggeli és déli óráiban forgalomellenırzést végzünk az iskola 
környékén. A helyi iskola minden korosztálya részére közlekedési ismereteket, valamint 
májusban a nyár veszélyeire felkészítı oktatásokat tartottunk.  
 
A Falunapon bemutattuk a Bács-Kiskun Megyei Rendır-fıkapitányság Mobil KRESZ 
parkját, mely a gyermekek körében nagy sikert aratott.    
 
 
 
 
Tisztelt Képviselı Testület! 
 
Csordás László polgármester úr halála rendkívül megrendítette a Lajosmizse Rendırırs teljes 
személyi állományát. Laci bácsit korábban az ırs tiszteletbeli tagjává fogadtuk, mivel 
munkánkat, terveinket, arculatunkat önzetlenül és mindennek alárendelve támogatta. A 
lakosság által felvetett közbiztonsági problémákra minden esetben közösen kerestük a 
megoldást a mérhetetlen élettapasztalatának, rutinjának, személy és helyismeretének 
felhasználásával. Az ırs állománya egy barátot s egyben egy „kollégát” veszített el. 
 
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, 2010. augusztus 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 

                                                             Tarnóczy László r. alezredes 
                                                             ırsparancsnok 
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1. számú melléklet 
 
 

Felsılajos község területén ismerté vált bőncselekmények alakulása ( ORFK adatok ) 
 
 

ISMERTÉ VÁLT BŐNCSELEKMÉNYEK 
FELSİLAJOS KÖZSÉG TERÜLETÉN 

2007. 
év 

2008. 
év 

2009. 
év 

2009. 
I - VI  

2010. 
I - VI  

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

- 1 - - - 

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

- - 1 1 - 

ZÁRTÖRÉS - - 1 1 - 

      
KÖZREND ELLENI BŐNCSELEKMÉNYEK 2 2 2 1 1 
VISSZAÉLÉS LİSZERREL V. LİFEGYVERREL 1 - - - - 
KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS 1 - - - - 
MAGÁNOKIRAT HAMISÍTÁS - - 1 1 - 
GARÁZDASÁG - 2 - - 1 
EGYEDI AZONOSÍTÓJEL MEGHAMISÍTÁSA - - 1 - - 
      
VAGYON ELLENI BŐNCSELEKMÉNYEK 12 22 10 4 3 
LOPÁS  7 5 5 2 - 
BETÖRÉSES LOPÁS  2 2 3 1 2 
RONGÁLÁS  1 8 1 - 1 
CSALÁS  2 - 1 1 - 
ORGAZDASÁG - 6 - - - 
SIKKASZTÁS - 1 - - - 
      
ÖSSZESEN: 19 25 16 7 4 
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2. számú melléklet 
 
 
 Felsılajos község és a környezı települések ezer fıre esı bőncselekmény adatai ( ORFK 

adatbázis ) 
 
 

2008. év 
 

Helység Összes 
bőncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bőncselekmények 

száma 
Felsılajos 25 25 
Lajosmizse 352 30,2 

Kerekegyháza 54 8,7 
Ladánybene 31 18,1 

 
2009. év 

 
Helység Összes 

bőncselekmény 
szám 

Ezer lakosra jutó 
bőncselekmények 

száma 
Felsılajos 16 16 
Lajosmizse 368 31,6 

Kerekegyháza 74 12 
Ladánybene 12 7 

 
 

2009. I-VI. hó 
 

Helység Összes 
bőncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bőncselekmények 

száma 
Felsılajos 7 7 
Lajosmizse 199 17,1 

Kerekegyháza 37 6 
Ladánybene 2 1,1 

 
 

2010. I-VI. hó 
 

Helység Összes 
bőncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bőncselekmények 

száma 
Felsılajos 4 4 
Lajosmizse 250 21,4 

Kerekegyháza 36 5,8 
Ladánybene 13 7,5 
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3. számú melléklet 
 

A Lajosmizse Rendırırs közrendvédelmi mutatói 
 
 

 2007. év 2008. év 2009. év 2009.    
I-VI. 

2010.    
I-VI. 

Igazoltatott személyek 
száma 

8816 6910 5874 2848 5224 

Elfogások száma 104 118 112 61 48 
Elıállítások száma 183 248 252 146 108 
Elrendelt elıvezetések 
száma: 

104 123 122 68 41 

 - ebbıl végrehajtott                         40 27 40 17 9 
Ittas vezetés (bőnügy) 44 30 30 20 10 
Szabálysértési feljelentések 
száma: 

540 551 551 283 294 

- kiemelt közlekedési 177 164 195 105 88 
- ittas vezetés 160 183 161 90 66 
Helyszíni bírság fı / Ft. 
 

892 / 
2.792.000 

781 / 
4.309.000 

741 / 
4.533.500 

372 / 
1.881.500 

495 / 
3.138.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


