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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Ikt.sz.: LMKOH/579/5/2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 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 beszámolót a tárgyban jelzett címmel Nyári Zsolt c.r őrnagy elkészítette és Kerti István r.
alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető jóváhagyta. A beszámoló az előterjesztés
mellékletét képezi.
A munkatervben foglaltakat figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a
beszámolót megvitatni.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
……../2017. (…) ÖH.
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó Lajosmizse
város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. május 30.

Lajosmizse, 2017. május 11.
Basky András sk.
polgármester
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L A J O S M I Z S E VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL,
A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2016.
ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEIRŐL, AZ AZZAL KAPCSOLATOS
FELADATOKRÓL

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzat
2017. május hó 30 napján tartandó ülésére
Készítette: Nyári Zsolt c.r. őrnagy
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Tisztelt Képviselő Testület!
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján Lajosmizse közrend- és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a város 2016. évi bűnügyi és közrendvédelmi
eredményeinek tükrében terjesztem elő.
A Kecskeméti Rendőrkapitányság osztály jogállású szervezeti elemeként a Lajosmizse
Rendőrőrs teljes személyi állománya a 2016. évben a segítő, együttműködő, szolgáltató
rendőrség misszióját elmélyítve kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a magas szakmai
elvárásoknak történő költséghatékony feladatellátás, a közbiztonság szolgáltatás és uniós
(schengeni feladatterv) normák következetes végrehajtása követelményének szem előtt
tartásával.
A jogszabályi környezet változásából kiemelendő a hivatásos állomány életpályáját,
jogviszonyát meghatározó, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 2015. július 1-jei hatályba lépése,
majd a kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek kiadása, illetve módosítása.
Az elmúlt év kezdetétől folyamatosan emelkedő számú és tömegessé vált illegális migráció
rendészeti kezelése olyan kihívás volt, amelyre még nem volt példa. A naponta százával, majd
ezrével érkező illegális bevándorlók feltartóztatása, szálláshelyre szállítása, regisztrálása,
egészségügyi szűrése, ellátása, a menedékkérők továbbszállítása, az érintett térségekben a
közbiztonság fenntartása, az illegális migrációból hasznot húzó szervezett embercsempész
szervezetek felszámolása, magyarországi segítőik felderítése és elfogása koncentrált munka
eredménye volt, melybe igény szerint kerültünk bevonásra.
A 18/2015. (V.21.) BM rendelet 2015. július 01-i hatállyal módosította a Rendőrség szervei
illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM rendeletet, mellyel a
rendőrkapitányságok illetékességi területei igazodtak a járások illetékességi területeihez.
Ennek eredményeként 2015. július 1-től a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi
területe - a meglévő 16 településen kívül - további 5-tel bővült.
Az elmúlt évben rendőreink társszervekkel, civil szervezetekkel, kiemelten az
önkormányzatokkal és az állampolgárok egyéb közösségeivel koordinált, szoros
együttműködése és tevékenysége nyomán a lakosság biztonságérzete kedvezően alakult.
Az évek során kialakult és alkalmazott bűnmegelőzési eszközök széleskörű kihasználása
mellett rendőrkapitányságunk vezetése a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében
folyamatosan törekedett és törekszik arra, hogy a tudomány és technika vívmányait
bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenysége hatékonyságának növelése érdekében
felhasználja. A közterületeinken elhelyezett kamerák és rendszámfelismerő-rendszerek
segítették a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, a bevezetett vészhívó
jelzőrendszer az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények esetköreit kívánták
csökkenteni. A közterületi jelenlét állandóságát az őrs székhelyén kívül a körzeti megbízottak
eredményesen biztosították.
A rendőrőrs illetékességi területe Lajosmizse városén kívül még további öt településre terjed
ki, melynek nagysága megközelítőleg 42.000 hektár, a lakosság száma pedig kb. 24.000 fő. A
terület kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, ahol 3.000 tanyaépület található, melynek csak 40
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%-a a lakott. Ezen körülmények feladatainkat és munkánkat tekintve kiemelten
meghatározók.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy jelentős
összeggel támogatta a Lajosmizse Rendőrőrs működési feltételeinek javítását és a fokozott
járőrszolgálat ellátásának anyagi fedezetét.

Tisztelt Képviselő Testület!
A továbbiakban ismertetem Lajosmizse közrend- és közbiztonsági helyzetét.
A város 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 hobbi-jellegű, nem állandóan
lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minőségű és nagy
forgalmú úthálózat, a környező, bűnügyileg fertőzöttebb városok (Kecskemét,
Kunszentmiklós) közelsége, az utazó bűnözők tevékenysége munkánkat jelentősen
megnehezíti. Természetesen továbbra is hatással bírt a jogsértő cselekmények keletkezésére a
gazdasági válságból adódó elszegényedés, munkanélküliség is.
Továbbra sem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát,
mellyel az áldozattá válás esélyét lehet csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek
(zárak, riasztók, megfelelő nyílászárók) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal,
valamint a lakosok egymás iránti nagyobb odafigyelésével a bűncselekmények nagy része
megelőzhető lenne. Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt
a bűnözői elemek tevékenységének, melyet azok az értékelt időszakokban is kihasználtak.

A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1./A bűnügyi helyzet alakulása

1/1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Lajosmizse város illetékességi területén 2013. évben 287 és 2014. évben 339, 2015. évben
341, míg 2016. évben 350 esetben vált ismertté bűncselekmény elkövetése. 2016. évben is a
lopások száma volt domináns (169 darab).
Az alkalmi fémlopások, kisebb értékre elkövetett, ad hoc jellegű lopások ebben az évben is
jellemzőek voltak. Ezek a külterületi lakatlan, illetve hobby jelleggel használt tanyák,
valamint Lajosmizse belterületén a Kossuth utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dankó Pista utca
lakói sérelmére történtek, mely során a lakóépületekben, a tanya udvarán található fém
tárgyakat, használati eszközöket, kerítéselemeket tulajdonítottak el az elkövetők.
2016. évben 2 esetben történt gépkocsi lopás, amely azonos az előző évi gépjármű lopások
számával. Kecskemét közelsége ellenére is „csak” 16 esetben került sor ez évben zárt
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gépjármű feltörésére. Az azonnal bevezetett rendőri intézkedéseknek köszönhetően ezen
bűncselekmények elkövetője elfogásra került, illetőleg egy esetben a helyszínen rögzített
ujjnyomat azonosítása alapján került az elkövető személye megállapításra.
Még mindig gondot okozott a külföldi állampolgárok által elkövetett kisebb-nagyobb
jogsértések megelőzése, felderítése. A jelenlegi jogszabályi háttér nem biztosítja a
rendőrségnek az a lehetőséget, hogy a vendégmunkások jelenlétét folyamatosan figyelemmel
kísérhesse. A külföldiek által elkövetett jogsértések felderítését nagyban megnehezítette, hogy
személyazonosságukkal kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkeztünk információval,
mivel a szálláshelyeiket, munkaadóikat folyamatosan változtatták. Az országban történő
jogszerű tartózkodásukat ellenőrizni nem lehetséges, mivel a határregisztráció az Európai
Unió országainak közös határain megszűnt.
A körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a város közepes bűnügyi
fertőzöttséget mutat. Célunk, hogy erről a szintről pozitívabb irányba mozduljunk el és a
hathatósabb rendőri fellépéssel csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát. Ezen
törekvéseinkhez a rendőrkapitányság vezetése a szükséges anyagi, technikai és személyi
feltételeket biztosítja.
2016-ben fokoztuk a helyi segítőkkel a közös szolgálatokat, valamint még szorosabb és
naprakészebb kapcsolatot igyekeztünk kialakítani a helyi társadalmi szervezetekkel és az
önkormányzattal, a külterületek még további ellenőrzés alá vonása érdekében.
1/2. A regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya
A regisztrált bűncselekmények 1000 főre jutó bontásban Lajosmizse vonatkozásában a 2016.
évben 30.85 Ez összehasonlítva a környező települések 1000 főre eső bűncselekmény
számával közepesnek számít.
1/3. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A rendőrség által kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása Lajosmizse területén a
következő képen alakult. 2013-ban 195, míg 2014-ben 215, 2015. évben 244, 2016. évben
226. A regisztrált kiemelt 226 bűncselekmény közül 38-at követtek el közterületen. Az
ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények száma kis mértékben csökkent. Továbbra is az
általános és a betöréses lopások az elsődlegesek.

A lopásokat, betöréses lopásokat jellemzően továbbra is az átutazó bűnözők, illetve a
külterületi részen letelepedett személyek, valamint rokonaik követték el. Az ingatlanokba
dolog elleni erőszakkal történő behatolással elkövetett lopások száma 189-ról 169-re csökkent
(41 lakásbetörés és 16 zárt gépjármű feltörés). A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások
száma és megoszlása a kül- és belterület között a belterület „javára” változott.
A lopások jelentős részét továbbra is a külterületi fa, és a kül- és belterületi fémlopások,
háztartási berendezések, kisebb értékű elektronikus berendezések, egyéb használati tárgyak
tették ki. A falopások tekintetében többnyire most is a helyi lakosok kerültek elfogásra. A
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környező erdőkben több esetben értünk tetten tolvajokat. Az eredményhez a helyi polgárőrség
és az erdészet „szemfüles” tagjai nagymértékben hozzájárultak, mind személyes, mind
közvetítőkön keresztüli jelzéseik alapján.
A zárt gépjármű feltörések száma 11-ről 16-ra nőt. A munkánk során továbbra is nagy
segítséget nyújtott a helyi polgárőrség a szűrő, kutató tevékenységével.
Továbbra sem győzzük hangsúlyozni, hogy az állampolgároknak nagyobb körültekintéssel
kell lenniük a gépjárművek utasterében látható helyen hagyott tárgyak tekintetében, mivel
azok „felkínálják” magukat a bűnelkövetők részére.
A regisztrált bűncselekmények közül még nagyobb figyelmet fordítunk a kiemeltnek
minősített bűncselekmények felderítésére. Jó irányban haladunk e téren, de a lopások, a dolog
elleni erőszakkal elkövetett lopások felderítésére még nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Ezen bűncselekmények felderítési eredményességében nem maradunk el a Kecskeméti
Rendőrkapitányság felderítési eredményeitől, de mivel jóval kisebb településről beszélünk
mint a megyeszékhely, így a felderítési eredményességnek meg kell haladnia Kecskemét
városét. A jövőben is folyamatosan javítani kívánjuk felderítési eredményességünket!
1/4. Lajosmizse városban a kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása

Lajosmizse város területén 2016-ban 228, míg 2015-ben 244 kiemelten kezelt
bűncselekményt követtek el, tehát csökkenés következett be. A kiemelten kezelt
bűncselekmények között 2016-ben 38, míg 2015-ben 37 volt a közterületen elkövetett, tehát
közel azonos mértékű, stagnáló a közterületi elkövetések száma.

2./ A szabálysértésekkel kapcsolatos adatok
Kiemelt figyelmet fordítunk a szabálysértésekre. A településen 2016. évben 101 esetben
tettünk feljelentést szabálysértés miatt. Ebből 42 eset volt tulajdon ellen elkövetett
szabálysértés, melyekben szabálysértési előkészítő eljárás indult. A nem bolti lopás
kategóriában a felderítés legnagyobb hátráltató tényezője a nyomszegény elkövetési helyszín
volt és több esteben az elkövetés pontos ideje is nehezen behatárolható.
A megállapított szabálysértések jelentős része közlekedés körében került elkövetésre.
Szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírság kiszabására 462 esetben került sor 6.214.000.Ft összegben, melyből 393 esetben közlekedési szabálysértés miatt került sor a bírság
kiszabására.
3./ Közlekedésbiztonsági helyzet
A személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 18-ról 14-re csökkent. Az elsődleges
kiváltó okok az elsőbbség szabályainak és a sebesség hibás megválasztása volt, de az előzés
és kanyarodás szabályai miatt is történt közlekedési baleset.
Az ittasság, mint okozati tényező sajnos 7 esetben merült fel.
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A balesetek közül 38 anyagi káros, 8 volt könnyű sérüléssel járó, 4 súlyos sérüléssel járó és 2
esetben halálos kimenetelű.
A közlekedési bűncselekmények száma 39-ről 51-re nőt, amelyből 41 esetben jártunk el ittas
állapotban elkövetett járművezetés vétségi elkövetése miatt a közterületen történő hatékony
szűrésnek köszönhető. A helyi állomány részére mindennapos kiemelt feladatként határoztuk
meg az ittas vezetők kiszűrését, mely kiterjedt a gépjárművel és kerékpárral közlekedőkre is.
A kiértékelés alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a balesetek döntő többsége az 5-ös
számú főút kül és belterületén történik. Illetve jelentős a baleseti arány az 5-ös számú főúthoz
csatlakozó utak útkereszteződéseiben.
Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a
zéró toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan
ülnek felelőtlenül alkoholos befolyásoltság alatt a volán mögé és ezzel a saját és mások életét
teszik ki veszélynek. A kiemelt figyelmet támasztja alá a 1058 ittas ellenőrzés, melyből 50
esetben pozitív eredményt állapítottunk meg és indítottunk eljárást, illetve szabtunk ki
közigazgatási bírságot.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében - lehetőségeinkhez mérten - igyekszünk a tanítási
év napjain a reggeli és déli órákban forgalomellenőrzést végezni az általános iskola
környezetében.
A passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása miatt 65 esetben szabtunk ki
670.000.-Ft közigazgatási bírságot.
4./ Illegális migráció
Az önkormányzat munkatársaival közösen szálláshely ellenőrzéseket végeztünk, melynek
eredményei abban jelentkeztek, hogy egyes gócpontokat sikerült megszüntetni. A 2016. év
során több alkalommal is hajtottunk végre idegenrendészeti és ellenőrzést Lajosmizse
település területén a NAV és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
munkatársaival. Ez azt jelenti, hogy 2 társhatóság vett részt egyidejűleg az ellenőrzésben.
Ezen akciók keretében ellenőrzést tartottunk a szállásadóknál és a munkaadóknál is.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az őrs közterületen szolgálatot teljesítő állománya
nem ellenőrzi napi szinten a külföldi munkavállalókat.

II.
A közbiztonság érdekében tett intézkedések
1./ Közterületi jelenlét
A településen szolgálatot teljesítő kollégák az átszervezéseknek köszönhetően, a korábbi
évektől eltérően már nagyobb arányban tudtak Lajosmizse város közigazgatási területén
közterületi szolgálatot ellátni. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének
03000/3802/1/2014. Ált. számú Intézkedési Terve alapján végrehajtott, a "24 órás rendőri
jelenlét" elnevezésű, minden településen megjelenő rendőri jelenlét folyamatos biztosítása
érdekében bevezetett feladatok során a településen a bűnügyi, közbiztonsági helyzetre
figyelemmel 3 naponta legalább 4 órában kifejezetten a lakossággal történő kapcsolattartás
volt a cél. A hétvégi napokon megerősített éjszakai járőrszolgálatot végeztünk, mely során
fokozott ellenőrzést tartottunk a szórakozóhelyeken, kocsmákban.
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Ennek eredményeként csökkentek a hétvégi éjszakai randalírozások, és nem történt
“diszkóbaleset”. Ezen tevékenységünkben továbbra is nagy segítséget nyújtott a helyi
polgárőrség.
A közbiztonsági mutatók vonatkozásában a korábbi évhez hasonló tendencia volt
megfigyelhető. 2016-ban is megpróbáltunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos, célirányos,
problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az évben is
alaposak és körültekintőek voltak, melyek esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri
fellépés érzetét keltették. Munkánk során a hatályos jogszabályi normákat minden esetben
maradéktalanul betartottuk. Havi négy-öt alkalommal, nagyobb rendőri erő mozgósításával
közbiztonsági, közlekedési, bűnügyi szűrő, kutató munkát folytattunk. Ezeknél az akcióknál
különös figyelemmel kísértük a külterületi lakosokat, valamint az időseket.
2013-ban 190, 2014-ben 173, 2015-ben 186, 2016-ban 177 esetben tartottunk nagyobb
rendőri erő igénybevételével közbiztonsági és közlekedésbiztonsági akciót a Lajosmizsei
Rendőrőrs területén, mely ellenőrzésekbe Lajosmizse Várost kiemelten vontuk be.
2./ A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A Lajosmizsei Rendőrőrs tagjai szolgálatukat a nap 24 órájában teljesítették. Minden nap az
éjszakai órákban is biztosítottunk rendőri jelenlétet. Pénteken és szombaton fokozott éjszakai
szolgálat teljesítésére került sor, mivel ezen időszakokban nagyobb a területen a személy és
járműforgalom. A járőrszolgálatok ellátása során rendszeresen igénybe vettük a Lajosmizse
Polgárőrség tagjainak segítségét.

Az őrs állománya az értékelt év során 4134 intézkedést foganatosított Lajosmizse területén.
A Lajosmizse Rendőrőrs Lajosmizse településen szolgálatot teljesítő tagjai 2016. évben
16238 szolgálati órában voltak szolgálatba vezényelve. Ebből 13978 órát teljesítettek
közterületen. A szolgálat teljesítések során a 2016. évben 4134 főt vontunk igazoltatás alá.
Közülük 1057 fővel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 45 fővel szemben
foganatosítottunk biztonsági intézkedést, 52 fővel szemben foganatosítottak előállítást, 118
fővel szemben elővezetést. 81 fő került elfogásra és 462 fővel szemben alkalmaztunk helyszín
bírságot 6.214.000 Ft. összértékben.

3./ A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító intézkedés
végrehajtásának tapasztalatai
Az egyes szolgálati feladatok végrehajtása során kiemelten kezeltük a lakosság
biztonságérzetének fokozását. Intézkedéseinkben alkalmaztuk mindazon lehetőségeket,
melyek alapvetően egy szolgál(tat)ó, segítő, együttműködő és nem egy büntető rendőrség
vízióját mutatták.
A 2016. évben tovább folytatódott a 19 megyére kiterjesztett 24 órás rendőri jelenlét szakmai
program, melynek keretein belül a települések közbiztonsági helyzetének függvényében heti
koordinációs értekezleten vizsgáltuk felül a települések ellenőrzésének gyakoriságát, s ha
kellett megtettük a szükséges változtatásokat.
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Lajosmizse város a bűncselekmények számának alakulása és az egyéb tényezők alapján a
közepesen veszélyeztetett település kategóriájába tartozott, a „19/24 programban” előírtaknak
megfelelően legalább 3 naponta, minimum 4 óra időtartamban folyamatos közterületi
jelenlétet biztosítottunk.
A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések
egységes megtételére kiadott intézkedési terv (továbbiakban: KÖKTE) III. fejezetében
meghatározottak alapján végrehajtottuk a külterületi ingatlanokban, a tanyákon és az
elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására irányuló rendőri feladatokat. E
szolgálatok a rendőrkapitányság valamennyi településének – így Lajosmizse
vonzáskörzetének - külterületi tanyás részein, hetente legalább egy alkalommal teljesültek,
településenként átlagosan 2 óra időtartamban.
A KÖKTE IV. fejezetében található, az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos
bűncselekmények megelőzése érdekében elrendelt rendőri feladatok a kapitányság
valamennyi települése vonatkozásában hetente legalább egy alkalommal kerültek
végrehajtásra, átlagosan 2 óra időtartamban.
Az ittas vezetők kiszűrése és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében helyi szinten
havonta több alkalommal láttunk el fokozott ellenőrzéseket, melyekhez minden esetben nagy
létszámú rendőri erőt biztosítottunk. A végrehajtás helyét, időpontját az aktuális
közlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel határoztuk meg, melyek többnyire a hétvégi
napokra, illetve a délutáni és éjszakai órákra terjedtek ki.
A rendőrkapitányság a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló Kormányhatározat alapján,
a gyermek- és fiatalkorúak biztonságának fokozása érdekében, a szórakozóhelyek, a zenés
táncos rendezvények, a vendéglátó-ipari egységek, és azok környékének fokozott ellenőrzését
2016. év valamennyi hónapjában végrehajtotta. Az ellenőrzéseket havonta 1-2 alkalommal
teljesítettük.

A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtása keretében elrendelt fokozott
ellenőrzések, a nem kívánatos jelenségek visszaszorítására, a bűncselekmények és
szabálysértések megelőzésére figyelemmel hajtottuk végre június, július és augusztus
hónapokban.
A vonatkozó ORFK utasításban meghatározott feladatok teljesülése érdekében a
rendőrkapitányság illetékességi területén található valamennyi település vonatkozásában
havonta egy alkalommal, átlagosan 8 óra időtartamban végeztük e tevékenységünket.
2016. évben több esetben szerveztünk közös külterületeket érintő közbiztonsági akciót a
Kiskőrösi és Kunszentmiklósi Rendőrkapitánysággal, mely során a feladat végrehajtása
egymás területére történő átnyúlással valósult meg.
A meghatározott feladatok végrehajtásáról a jelentési kötelezettséget a szakirányító szerv felé
határidőben teljesítettük. A közterületi szolgálat megerősítése érdekében rendszeresen
igényeltük a Készenléti Rendőrség erőit, ami a közbiztonságra pozitív hatással volt.

10

4./ Rendezvénybiztosítások:
A településen tartott egyéb nagy nézőközönséget vonzó kulturális programok biztosítása az
őrs állománya által megtörtént, mely során rendőri fellépést igénylő események nem
történtek.
5./ Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok
A térségben 2016. évben nem volt olyan szélsőséges időjárási körülmény, illetve
katasztrófaveszély, amely miatt külön rendőri feladatokat kellett volna ellátni. A rendőrség
által üzemeletetett járművekben elhelyezésre kerültek a hideg időjárás miatt bekövetkező
kihűléses, fagyásos állapotok esetére a megelőző védelmi eszközök, és az állomány tagjai
elméleti és gyakorlati oktatáson sajátították el az ilyen eseményekkor végrehajtandó
feladatokat.
6./ Körzeti megbízotti státuszok
A Lajosmizsei Rendőrőrsön a körzeti megbízotti státuszok feltöltöttek. Ez vonatkozik
Kerekegyháza településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti csoportra is.
7./ Ügyeleti tevékenység, tevékenység-irányítási központ:
Ismert már a tény, hogy a Rendőrségen belül az ügyeleti rendszer átalakításra került.
Bejelentés esetén még egy ideig továbbra is hívható szám a 107, de ennek helyét már átveszi a
112 hívószám. Az ügyeleti rendszer átalakítását követően az országban két helyen
Szombathelyen és Miskolcon fogadják a hívásokat, majd tovább irányítják a megfelelő
megyei Tevékenység-irányítási Központba. A megyében szolgálatban lévő állományt a
Tevékenység-irányító Központ irányítja. A városi Rendőrkapitányságokon és az őrsökön
megszűntek az ügyeletek. Ezzel az intézkedéssel is több rendőrt tudunk szolgálatba állítani a
közterületeken.

8./ Bűn- és baleset-megelőzés
A „Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a prevenciót előtérbe helyező”
intézkedési terv keretein belül, illetve azon túlmenően is a körzeti megbízottak által
folyamatosan kiosztásra kerültek a Bűnügyi Osztály Megelőzési és Áldozatvédelmi
Alosztálya által a külterületeken élők – elsősorban idős koruk vagy egyéb ok miatt
veszélyeztettek - részére készített tájékoztatók, szórólapok. Fokozott figyelmet fordítottunk a
felügyelet nélkül hagyott külterületi, illetve zártkerti területen található hétvégi házakra, a
szezonálisan elkövetett betöréses lopások, terménylopások megelőzése, elkövetőinek
eredményes felderítése érdekében.
Az időskorú, egészségügyi, szociális okból, vagy rossz mentális-és fizikai állapotban levő,
esetlegesen egyedül élő, illetve más okból veszélyeztetett személyekkel elsősorban a körzeti
megbízottak által a kapcsolattartás folyamatos volt, olyan körülményt nem észleltünk, amely
miatt azonnali intézkedéseket kellett volna megtenni (orvosi ellátás, biztonsági intézkedés,
tanyagondnoki szolgálat vagy jegyző értesítése, stb.). A kapcsolattartások alkalmával a
körzeti megbízottak bűnmegelőzési célzattal, az áldozattá válás megelőzése érdekében
minden esetben tájékoztatták az érintetteket az aktuális bűnelkövetési módokról, lehetséges
elkövetőkről.
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A családon belüli erőszak megelőzése, felderítése és ez által a bűnelkövetők kiszűrése
érdekében, az őrsparancsnok – távollétében a körzeti megbízottak - rendszeresen vesz részt a
jelzőrendszeri tagok esetmegbeszélésein, ahol értesülhetnek a térségben előadódó családi
gondokról, kiskorúak testi és szellemi fejlődését hátrányosan befolyásoló eseményekről.
A Közlekedésrendészeti és a Közrendvédelmi Osztály munkatársai az „Iskolarendőr”,
valamint a „Látni és látszani” program keretében több ízben tartottak az általános iskolában
baleset-megelőzési előadásokat, nyílt napon mutatták be a Rendőrség ezzel kapcsolatos
programját, mely az általunk használt szolgálati gépjárművek, eszközök bemutatásával
egyidejűleg történt, nagy sikert aratva ezzel a gyermekek körében.
9./ Együttműködés

Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az eredményeink elérésében most is nagy
szerepet játszott a társadalmi szervezetekkel történő szoros együttműködés és a sok
közös szolgálat.
Együttműködés alapján 2016 – ben az alábbiakban került sor közösen teljesített
szolgálatra a Lajosmizse Rendőrőrs vonatkozásában1

Együttműködő társszervek 2016-ban
1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
4. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
5. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
6. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
7. Közterület-felügyelet (Városrendészet)
8. Polgárőrség
9. Más rendvédelmi szerv
10. Egyéb szerv
11. Rendészeti feladatokat ellátó személy, ebből:
a)
 Természetvédelmi őr
b)
 Hivatásos vadász
c)
 Erdészeti szakszemélyzet
d)
 Halászati őr
e)
 Önkormányzati természetvédelmi őr
f)
 Mezőőr

1

Fő Óra
4
11
27
39
0
0
5
44
2
2
0
0
83 763
310 1559
12
6
93 192

8
49
16
0
14

31
98
59
0
25

Eset
2
11
0
2
1
0
83
197
3
91

8
49
16
0
14

Forrás: A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által rendelkezésre bocsátott HIKK statisztika 2016.
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III. ÖSSZEGZÉS, FELADATOK
A 2016. évvel egy rendkívüli, kihívásokkal teli, embert próbáló, a személyi állomány jelentős
túlterheltségével járó, küzdelmes, ugyanakkor sikeres esztendőt zártunk, melynek szakmai
feladatait időarányosan, a rendelkezésre álló erőforrásaink szakszerű felhasználásával
eredményesen teljesítettük. Célkitűzéseink alapvetően teljesültek, korábbi eredményeinket
megőriztük, több területen javítottuk.
Az erők-eszközök felhasználásának folyamatosan racionalizált újragondolásával, célirányos
alkalmazásával illetékességi területünkön megfelelő közrendet, élhető és egyre javuló
közbiztonságot garantáltunk. Járőreink, körzeti megbízottaink a gyalogosan végzett
közterületi szolgálat során segítséget nyújtottak a rászorulóknak, nemcsak intézkedtek, hanem
beszélgettek is az állampolgárokkal, erősítve bennük az együttműködő, támogató rendőrség
képét. Hatékonyabban léptünk fel a tulajdon elleni szabálysértőkkel szemben.
A bűnelkövetőkkel szemben határozottan léptünk fel, az azonnalos intézkedések színvonalát
javítottuk, a parancsnoki jelenlét minden esetben biztosított volt, a nyomozások kezdeti
szakaszában jelentős erőket koncentráltunk a feladatok végrehajtására.
Csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma és kevesebben lettek baleset áldozatai,
azonban az ittasan okozott közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében továbbra
is következetesen szűrni kell az alkoholos befolyásoltságot. A passzív biztonsági eszközök és
a mobiltelefon használatának ellenőrzésére, a gyorshajtás visszaszorítására, a kerékpárosok és
gyalogosok KRESZ ismereteinek bővítésére, láthatóságának ellenőrzésére, szabálykövető
magatartásuk kikényszerítésére továbbra is kiemelt hangsúlyt kell helyezni.
Az eddig még soha nem tapasztalt, folyamatosan növekvő tömeges migráció rendkívüli
nyomást jelentett, állományunk jelentős fizikai és pszichikai leterheltségét okozta, azonban
fegyelmezett, szakszerű és jogszerű, ugyanakkor humánus tevékenységükkel garantáltuk a
schengeni külső határszakaszunk biztonságát, hatékonyan és eredményesen léptünk fel az
államhatárt illegálisan átlépő és az őket segítő személyekkel, embercsempészekkel, a
határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben. Az elvárt színvonalon
biztosítottuk az utas- és áruforgalom zavartalanságát is.
A közszolgálati életpálya-modell rendőrségnél
feladatainkat időarányosan végrehajtottuk.

történő

bevezetésével

kapcsolatos

A Lajosmizsei Rendőrőrs a 2016. évben is jó szinten látta el feladatát. A 2017. évben az
Országos Rendőr-főkapitányság által meghatározott célokat is szem előtt tartva, fő feladatunk
a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások nagyobb arányú felderítése, az ittas vezetők
kiszűrése, az ittasan okozott balesetek visszaszorítása.
Kiemelt figyelmet fordítunk az idegenrendészeti ellenőrzések fokozására.
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, 2017. május 05.
Nyári Zsolt c.r.őrnagy
mb. őrsparancsnok
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Lajosmizse város területén ismerté vált bűncselekmények alakulása

Engedjék meg, hogy a hatályban lévő jogszabályi bontás alapján mutassam be a
Lajosmizse város területén 2016. évben ismerté vált bűncselekményeket.

Ismertté vált bűncselekmények
Lajosmizse város területén
Kiemelt bűncselekményi kategóriák
Emberölés
Testi sértés
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
Kifosztás
Zsarolás
Rablás
Garázdaság
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Önbíráskodás
Lopás
Lakásbetörés
Zárt gépjármű feltörése
Személygépkocsi lopás
Visszaélés kábítószerrel

2015. év

2016. év

1
20
2
1
1
1
17
1
11
189
68
11
2
-

2
24
7
1
1
5
9
1
5
2
169
41
16
2
-

7
0
0

8
3

Egyéb bűncselekmények:
zaklatás
Egyedi azonosító jellel visszaélés
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
Visszaélés okirattal
Csalás
Sikkasztás
Rossz minőségű termék forgalomba
hozatala
Közlekedési bűncselekmények:

0
6
7
0

2
6
5
-

39 (22)

51 (41)

Összesen:

384

360
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Bűncselekmények megoszlása 2015.-2016. Lajosmizse Város területén
189

169

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

68
39
20
2

7

1

2
41

0
41

24
7

testi sértés

rongálás

2

lopás

lakás betörés

2016

szgk. lopás

8

1

kiskorú
veszélyeztetése

zaklatás

2

közlekedési
bcs.

visszaélés
okirattal

2015

2016. évi bűncselekmények megoszlása

2%

15%

7%

1%
3%
2%

70%
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
vagyon elleni bűncselekmények
vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
köznyugalom elleni bűncselekmények
közbizalom elleni bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
közlekedési bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
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3. számú melléklet
Lajosmizse város és a környező, hasonló lélekszámú városok ezer főre eső
bűncselekmény számai (MRFK adatok)
2016. év
Helység

Összes bűncselekmény
szám

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények
száma

Lajosmizse
Örkény
Dabas
Nagykőrös
Kecskemét
Kunszentmiklós

350
103
342
667
3717
229

30,85
21.48
20,44
28,27
30,49
32,44

2015. év
Helység

Összes bűncselekmény
szám

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények
száma

Lajosmizse
Örkény
Dabas
Nagykőrös
Kecskemét
Kunszentmiklós

341
202
357
686
4619
208

32.8
41.7
21.62
28.56
37.9
27.7

Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma
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2016

30,85

21,48

20,44

28,27

2015

32,8

41,7

21,62

28,56

Kecskemét Kunszentm
iklós
30,49
32,44
37,9

27,7
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4. számú melléklet
A Lajosmizse Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói

Igazoltatott személyek száma
Elfogások száma
Előállítások száma
Elrendelt elővezetések száma:
- ebből végrehajtott
Ittas vezetés (bűnügy)
Szabálysértési
feljelentések
száma:
- kiemelt közlekedési
- ittas vezetés
Helyszíni bírság fő / Ft

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Lajosmizse

6017
341
421
140
60
43

6465

6955

6588

4134

250
403
245
138
47

241
412
186
95
32

184
174
202
114
66

81
52
118
61
41

134

202

225

196

101

123
121
114
24
51+ 99 47+46 kkt 32+16 kkt 66+ 18 kkt
kkt
981/
810/
775/10.269.
1217/
000
16.469.00 12.820.000 11.160.000
0

67
41+8 kkt
462/6.214.000

5. számú melléklet
Lajosmizse Város illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása

Bázisidőszak: 2015.01.01 – 2015.12.31
Tárgyidőszak: 2016.01.01 – 2016.12.31
Megnevezés

Bázisidőszak Tárgyidőszak

Eltérés
(db)

Eltérés
(%)

Balesetek száma

21

14

-7

33

-Halálos

1

2

+1

100

-Súlyos

10

4

-6

60

-Könnyű

10

8

-2

20

Ittas volt az okozó

3

7

+4

133

-személygépkocsi

15

8

-7

46,66

-tehergépkocsi

1

1

0

0

-motorkerékpár

1

0

-1

100

-kerékpár

2

2

0

0

segédmotorkerékpár

1

2

+1

100

-autóbusz

0

0

0

0

Okozók

18

-egyéb jármű

0

0

0

0

-gyalogos

0

1

+1

100

-egyéb

1

0

-1

100

Külföldi okozó

1

0

-1

100
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